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  مالحظة

  : قرارات ومقررات اجلمعية العامة على النحو التايلتعرف  
  

  الدورات العادية

“ د” برقم يليه بني قوسني حـرف  تعرفكانت قرارات اجلمعية العامة، حىت الدورة العادية الثالثني،        
وعنـدما كانــت تتخــذ عــدة  )). ٣٠ - د (٣٣٦٣القــرار : مثــال ذلــك(فـشرطة فــرقم آخــر يــشري إىل الـدورة   

 ٣٣٦٧القـرار  : مثـال ذلـك  ( كل منها باسم حرف يوضع بعد ذلـك الـرقم   يعرفقرارات بنفس الرقم، كان  
)). ٣٠ - د( ألـف إىل دال      ٣٤١٩رارات  ــــ، الق )٣٠ - د( ألف وباء    ٣٤١١راران  ــــــ، الق )٣٠ - د(ألف  

  .أما املقررات فكانت غري مرقمة

ة والثالثني، وكجزء من النظـام اجلديـد الـذي اعتمـد بـشأن رمـوز وثـائق اجلمعيـة                ومنذ الدورة احلادي      
 بـرقم يـشري إىل الـدورة تتبعـه شـرطة مائلـة فـرقم آخـر يـشري إىل          تعـرف العامة، أصبحت القرارات واملقررات  

قـررات  م وعنـدما تتخـذ عـدة قـرارات أو        ). ٣١/٣٠١رر  ــــ، املق ٣١/١رار  ـــالق: مثال ذلك (املقرر   القرار أو 
 ألـف، القـراران   ٣١/١٦ القـرار : مثـال ذلـك  ( كل منها باسم حرف يوضـع بعـد الـرقمني     يعرفبنفس الرقم   

  ). ألف إىل هاء٣١/٤٠٦ ألف وباء، املقررات ٣١/٦
  

  الدورات االستثنائية

  برقــــم يـشري إىل القـرار،   تعـرف كانت قرارات اجلمعيـة العامـة، حـىت الـدورة االستثـــنائية الـسابعـــة،            
  ٣٣٦٢القـرار  : مثـال ذلـك  ( الـدورة  ري إىلــــتليهمـا شـرطة ورقـم آخـر يـش        “ إ د”يتبعه، بني قوسني، حرفـا      

  .، أما املقررات فكانت غري مرقمة))٧ - د إ(

مث شـرطة مث رقـم   “ د إ” حبـريف  تعـرف ومنذ الدورة االستثنائية الثامنة، أصبحت القرارات واملقررات          
، املقـرر  ٨/١ - إ د القـرار : مثـال ذلـك  (املقـرر   ة فرقم آخر يشري إىل القرار أو      يشري إىل الدورة مث شرطة مائل     

  ).٨/١١ - إ د
  

  الدورات االستثنائية الطارئة

 بـرقم يـشري إىل القـرار    تعرفكانت قرارات اجلمعية العامة، حىت الدورة االستثنائية الطارئة اخلامسة،            
 ٢٢٥٢القــرار : مثــال ذلــك(خــر يــشري إىل الــدورة تليهــا شــرطة ورقــم آ“ د إ ط”مث بــني قوســني احلــروف 

  .أما املقررات فكانت غري مرقمة)). ٥ - ط إ د(

ــدورة االستثنائي      ــذ ال ـــومن ـــة الطارئــــ ــررات   ـ ــرارات واملق ــسادسة، أصــبحت الق ــرفة ال ــاحلروف تع  ب
مثـال  (املقـرر   ر أوتليها شرطة مث رقم يشري إىل الدورة فشرطة مائلة يليها رقم آخر يـشري إىل القـرا             “ ط إ د”

  ).٦/١١ - ط إ ، املقرر د٦/١ - القرار د إ ط: ذلك

ــب اختـــاذ               ــسب ترتيـ ــرقيم حـ ــون التـ ــاله يكـ ــا أعـ ــشار إليهـ ــات املـ ــن اموعـ ــة مـ ــل جمموعـ ويف كـ
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   االنتخابات والتعيينات- ألف 

  ٥  ...............................................................تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض  - ٦٦/٤٠١

  ٥  ................................................انتخاب مخسة أعضاء غري دائمني يف جملس األمن  - ٦٦/٤٠٢

  ٥  .....................................انتخاب مثانية عشر عضوا يف الس االقتصادي واالجتماعي  - ٦٦/٤٠٣

  ٦  ................................................... أعضاء يف حمكمة العدل الدوليةمخسةانتخاب   - ٦٦/٤٠٤

  ٧  .......................................تعيني أعضاء يف اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية  - ٦٦/٤٠٥

  ٨  ..............................................................تعيني أعضاء يف جلنة االشتراكات  - ٦٦/٤٠٦

  ٨  .........................................................إقرار تعيني أعضاء يف جلنة االستثمارات  - ٦٦/٤٠٧

  ٩  ........................................................تعيني عضو يف جملس مراجعي احلسابات  - ٦٦/٤٠٨

  ٩  ............................................تعيني أعضاء يف اللجنة االستشارية املستقلة للمراجعة  - ٦٦/٤٠٩

  ١٠  ....................املتحدة ضاء وأعضاء مناوبني يف جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي األممتعيني أع  - ٦٦/٤١٠

  ١٠  ................................................انتخاب عشرين عضوا يف جلنة الربنامج والتنسيق  - ٦٦/٤١١

  ١١  ..........................انتخاب تسعة وعشرين عضوا يف جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة  - ٦٦/٤١٢

  ١٢  .............................................................انتخاب أعضاء جلنة القانون الدويل  - ٦٦/٤١٣

  ١٤  ..................................................................تعيني أعضاء يف جلنة املؤمترات  - ٦٦/٤١٤

  ١٥  ...........................................انتخاب عضوين يف اللجنة التنظيمية للجنة بناء السالم  - ٦٦/٤١٥

  ١٦  ...........................لية الدولية إلجناز األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتنيانتخاب قضاة اآل  - ٦٦/٤١٦

  ١٧  ........................................................تعيني أعضاء يف وحدة التفتيش املشتركة  - ٦٦/٤١٧

   املقررات األخرى- باء 

  حالة إىل جلنة رئيسيةاملقررات املتخذة دون اإل -  ١

  ١٩  ...........................والستني اجتماعات اهليئات الفرعية خالل اجلزء الرئيسي من الدورة السادسة  - ٦٦/٥٠١

  ١٩  .......................................................... والستنيالسادسةتنظيم أعمال الدورة   - ٦٦/٥٠٢
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  الصفحة  العنوان  املقرررقم 
  

  ٢٠  ..............................................إقرار جدول األعمال وتوزيع بنود جدول األعمال  - ٦٦/٥٠٣

ــع املــستوى   - ٦٦/٥٠٤ ــة االجتمــاع الرفي ــة العام ــسنوية العاشــرة العتمــاد إعــالن     لال للجمعي ــذكرى ال ــال بال حتف
  ٢١  ..........................................................................وبرنامج عمل ديربان

  ٢١  ............................................................تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة  - ٦٦/٥٠٥

  ٢١  .............................................. بانتخاب أعضاء جلنة القانون الدويلاملتعلقةوثائق ال  - ٦٦/٥٠٦

  ٢٢  .....................................................................تقرير حمكمة العدل الدولية  - ٦٦/٥٠٧

  ٢٢  ..........٢٠١٢ السنة الدولية للتعاونيات يف عام لبدء أنشطة املكرسةة اجللسة العامة للجمعية العام  - ٦٦/٥٠٨

  ٢٢  ............ من ميثاق األمم املتحدة١٢ من املادة ٢اإلخطار الوارد من األمني العام مبوجب الفقرة   - ٦٦/٥٠٩

  ٢٢  .............................................................................تقرير جملس األمن  - ٦٦/٥١٠

تقرير احملكمة اجلنائية الدولية حملاكمة األشخاص املـسؤولني عـن أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة وغـري ذلـك                    - ٦٦/٥١١
نــساين الــدويل املرتكبــة يف إقلــيم روانــدا واملــواطنني الروانــديني  مــن االنتــهاكات اجلــسيمة للقــانون اإل

املـسؤولني عــن أعمـال اإلبــادة اجلماعيـة وغريهــا مــن االنتـهاكات املماثلــة املرتكبـة يف أراضــي الــدول      
  ٢٢  .............................١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٣١يناير و / كانون الثاين١ااورة بني 

تقريــر احملكمــة الدوليــة حملاكمــة األشــخاص املــسؤولني عــن االنتــهاكات اجلــسيمة للقــانون اإلنــساين       - ٦٦/٥١٢
  ٢٣  .................................١٩٩١ الدويل اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام

 مـن  الـيت ترفـع أمساؤهـا   االنتقال السلس للبلدان  ملواصلة دراسة وتعزيز عملية الفريق العامل املخصص      - ٦٦/٥٥٣
  ٢٣  ............................................................................ البلدان منوافئة أقل

  ٣٢  ..............را السادسة والستنيالبنود املتبقية يف جدول األعمال لتنظر فيها اجلمعية العامة يف دو  - ٦٦/٥٥٧

  املقررات املتخذة بناء على تقارير اللجنة األوىل -  ٢

  ٣٧  ..........................التحقق من مجيع جوانبه، مبا يف ذلك دور األمم املتحدة يف ميدان التحقق  - ٦٦/٥١٣

  ٣٨  .............................................استعراض تنفيذ اإلعالن اخلاص بتعزيز األمن الدويل  - ٦٦/٥١٤

  ٣٨  .....................................دور العلم والتكنولوجيا يف سياق األمن الدويل ونزع السالح  - ٦٦/٥١٥

  ٣٨  ......................................................................................القذائف  - ٦٦/٥١٦

  ٣٨  ......................................بناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجيوالشفافية تدابري كفالة   - ٦٦/٥١٧

  ٣٩  .........................................................................جتارة األسلحةمعاهدة   - ٦٦/٥١٨

  ٣٩  ................................٢٠١٢برنامج العمل واجلدول الزمين املقترحان للجنة األوىل لعام   - ٦٦/٥١٩

  ٤٠  .................................................................)اللجنة األوىل(ختطيط الربامج   - ٦٦/٥٢٠
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  املقررات املتخذة بناء على تقارير جلنة املسائل السياسية اخلاصة -  ٣

  )اللجنة الرابعة(وإاء االستعمار 

  ٤٠  ...............العمليات استعراض شامل لكامل مسألة عمليات حفظ السالم من مجيع نواحي هذه  - ٦٦/٥٢١

  ٤٠  .............................................................................مسألة جبل طارق  - ٦٦/٥٢٢

اللجنـة  (برنامج العمل واجلدول الزمين املقترحـان للجنـة املـسائل الـسياسية اخلاصـة وإـاء االسـتعمار                     - ٦٦/٥٢٣
  ٤١  ..................................................للدورة السابعة والستني للجمعية العامة) الرابعة

  ٤١  ...................))الرابعة اللجنة(ئل السياسية اخلاصة وإاء االستعمار جلنة املسا(ختطيط الربامج   - ٦٦/٥٢٤

  املقررات املتخذة بناء على تقارير اللجنة الثانية -  ٤

  ٤١  .......................................................املسائل املتعلقة بسياسات االقتصاد الكلي  - ٦٦/٥٤٢

  ٤١  ... الدورة التاسعة ملنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامةإسهام  - ٦٦/٥٤٣

اعتماد املنظمات غري احلكومية وغريها من اموعات الرئيسية املعنيـة ومـشاركتها            ب  املتعلقة ترتيباتال  - ٦٦/٥٤٤
  ٤٢  ............................. للمؤمتريف العملية التحضريية واملستدامة يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية

  ٤٣  .....................................................ن اليت تواجه أوضاعا خاصةجمموعات البلدا  - ٦٦/٥٤٥

 لـصاحل  ٢٠١٠-٢٠٠١تقرير األمني العام عن تقييم واستعراض تنفيذ برنامج عمـل بروكـسل للعقـد         - ٦٦/٥٤٦
  ٤٣  ........................................................عشر سنواتعلى مدى  أقل البلدان منوا

  ٤٣  .........................................................القضاء على الفقر وقضايا إمنائية أخرى  - ٦٦/٥٤٧

  ٤٤  ..............................................................األنشطة التنفيذية من أجل التنمية  - ٦٦/٥٤٨

  ٤٤  ..........................برييز غرييرو االستئماين من أجل التعاون فيما بني بلدان اجلنوبصندوق   - ٦٦/٥٤٩

  ٤٤  .......................................يوم األمم املتحدة من أجل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب  - ٦٦/٥٥٠

  ٤٤  .................................لجمعية العامةل والستني دورة السابعةلبرنامج عمل اللجنة الثانية ل  - ٦٦/٥٥١

  ٤٦  ....................................................................)اللجنة الثانية(ختطيط الربامج   - ٦٦/٥٥٢

  املقررات املتخذة بناء على تقارير اللجنة الثالثة -  ٥

  ٤٦  ...................االجتماعية التقريران اللذان نظرت فيهما اجلمعية العامة فيما يتصل مبسألة التنمية  - ٦٦/٥٣١

  ٤٦  ....................................أسبابه وعواقبهو العنف ضد املرأةسألة تقرير املقررة اخلاصة املعنية مب  - ٦٦/٥٣٢

يتعلــق باالنتــهاكات  تقريــر األمــني العــام عــن االحتفــال بــاليوم الــدويل للحــق يف معرفــة احلقيقــة فيمــا    - ٦٦/٥٣٣
  ٤٧  ............................................... اإلنسان والحترام كرامة الضحايااجلسيمة حلقوق
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  ٤٧  ........ نظرت فيهما اجلمعية العامة فيما يتصل مبسألة تعزيز حقوق الطفل ومحايتهاتقريران اللذانال  - ٦٦/٥٣٤

القــضاء علــى العنــصرية والتمييــز  سألة  مبــيتــصلالتقريــران اللــذان نظــرت فيهمــا اجلمعيــة العامــة فيمــا    - ٦٦/٥٣٥
  ٤٧  ........................................العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

  ٤٨  .............................................تقرير األمني العام عن حق الشعوب يف تقرير املصري  - ٦٦/٥٣٦

  ٤٨  ............الوثائق اليت نظرت فيها اجلمعية العامة فيما يتصل مبسألة تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  - ٦٦/٥٣٧

  ٥٠  ............................................ومتابعتهما التنفيذ الشامل إلعالن وبرنامج عمل فيينا  - ٦٦/٥٣٨

  ٥١  ........... مبسألة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةصل نظرت فيهما اجلمعية العامة فيما يتوثيقتان اللتانال  - ٦٦/٥٣٩

  ٥١  .................................برنامج عمل اللجنة الثالثة للدورة السابعة والستني للجمعية العامة  - ٦٦/٥٤٠

  ٥٢  ..................................................................)اللجنة الثالثة(ختطيط الربامج   - ٦٦/٥٤١

  املقررات املتخذة بناء على تقارير اللجنة اخلامسة -  ٦

  ٥٣  ................................................................ األمم املتحدة للشراكاتمكتب  - ٦٦/٥٥٤

  ٥٣  ................................................................طط العام لتجديد مباين املقراملخ  - ٦٦/٥٥٥

  ٥٣  ..........................................................ستقبلإىل امللنظر فيها ا املؤجلاملسائل   - ٦٦/٥٥٦

  السادسةاملقررات املتخذة بناء على تقارير اللجنة  -  ٧

  ٥٥  .......................العامة برنامج عمل اللجنة السادسة املؤقت للدورة السابعة والستني للجمعية  - ٦٦/٥٢٥

  ٥٦  ...............................................................)اللجنة السادسة(ختطيط الربامج   - ٦٦/٥٢٦

  ٥٦  .......................منح جملس التعاون للدول الناطقة بالتركية مركز املراقب لدى اجلمعية العامة  - ٦٦/٥٢٧

  ٥٧  .....................العامة دى اجلمعيةمنح منظمة املدن واحلكومات احمللية املتحدة مركز املراقب ل  - ٦٦/٥٢٨

  ٥٧  ....................العامة منح اجلمعية الربملانية للبلدان الناطقة بالتركية مركز املراقب لدى اجلمعية  - ٦٦/٥٢٩

  ٥٧  ...................العامة املؤمتر الدويل لألحزاب السياسية اآلسيوية مركز املراقب لدى اجلمعيةمنح   - ٦٦/٥٣٠
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   والتعييناتاالنتخابات -ألف 
  

  تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض  - ٦٦/٤٠١

، وفقا ٢٠١١سبتمرب / أيلول١٣، املعقودة يف ١جلستها العامة عينت اجلمعية العامة، يف      
 مــن نظامهــا الــداخلي، جلنــة وثــائق التفــويض لــدورا الــسادسة والــستني مؤلفــة مــن  ٢٨للمــادة 

إيطاليـا وبنمـا والـسنغال والـصني وكوسـتاريكا ومـصر            االحتاد الروسـي و   : الدول األعضاء التالية  
  .الواليات املتحدة األمريكيةوملديف و

  
  األمنانتخاب مخسة أعضاء غري دائمني يف جملس   - ٦٦/٤٠٢

 ٢٤ و ٢١، املعقـــودتني يف ٤٠  و٣٧يف جلـــستيها العــامتني  انتخبــت اجلمعيـــة العامــة،     
 من النظـام    ١٤٢ من ميثاق األمم املتحدة واملادة       ٢٣، وفقا للمادة    ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول 

أعضاء غري دائمني يف    أذربيجان وباكستان وتوغو وغواتيماال واملغرب      الداخلي للجمعية العامة،    
 ملــلء الــشواغر ٢٠١٢ينــاير / كــانون الثــاين١س األمــن لفتــرة عــضوية مــدا ســنتان تبــدأ يف جملــ

  .الربازيل والبوسنة واهلرسك وغابون ولبنان ونيجريياالناشئة بانتهاء فترة عضوية 

: ونتيجة لـذلك، أصـبح جملـس األمـن يتكـون مـن الـدول األعـضاء اخلمـس عـشرة التاليـة              
* وجنــوب أفريقيــا** وتوغــو* والربتغــال** وباكــستان* وأملانيــا** االحتــاد الروســي وأذربيجــان 

ــاال  ــصني وغواتيم ــا ** وال ــسا وكولومبي ــرب* وفرن ــى    ** واملغ ــا العظم واململكــة املتحــدة لربيطاني
  .والواليات املتحدة األمريكية* وآيرلندا الشمالية واهلند

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠١٢ديسمرب /كانون األول ٣١تنتهي مدة العضوية يف   *

  .٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف   **
  

  لس االقتصادي واالجتماعييف اانتخاب مثانية عشر عضوا   - ٦٦/٤٠٣

أكتـوبر  / تـشرين األول   ٢٤، املعقـودة يف     ٣٩يف جلـستها العامـة      انتخبت اجلمعية العامـة،       
خلي للجمعيــة العامــة، بلغاريــا وهولنــدا وسويــسرا   مــن النظــام الــدا ١٤٠، وفقــا للمــادة ٢٠١١

أعــضاء يف الــس االقتــصادي واالجتمــاعي للمــدة املتبقيــة مــن فتــرة عــضوية هنغاريــا وبلجيكــا    
  .٢٠١٢يناير / كانون الثاين١، على التوايل، ابتداء من )١(والنرويج

ألمـم املتحـدة    مـن ميثـاق ا   ٦١وانتخبت اجلمعية العامة، يف اجللسة نفـسها، وفقـا للمـادة              
 من النظام الـداخلي للجمعيـة العامـة، إثيوبيـا وإسـبانيا وأملانيـا وإندونيـسيا وآيرلنـدا                   ١٤٥واملادة  

اجلمهورية الدومينيكية والسلفادور وفرنسا وكوبا      و والربازيل وبوركينا فاسو وبيالروس وتركيا    
ي واالجتماعي لفتـرة عـضوية      وليبيا وليسوتو ونيجرييا واهلند واليابان أعضاء يف الس االقتصاد        

 ملــلء الــشواغر الناشــئة بانتــهاء    ٢٠١٢ينــاير /كــانون الثــاين  ١مــدا ثــالث ســنوات تبــدأ يف    
ــرة ــسرا وغواتيمــاال        فت ــيفس وسوي ــتس ون ــريو وســانت كي ــا وب عــضوية إســبانيا وإســتونيا وأملاني

ة واملغــرب كــوت ديفــوار ومالطــ و) البوليفاريــة-مجهوريــة (بيــساو وفرنــسا وفرتويــال  - وغينيــا
  .واململكة العربية السعودية وموريشيوس وناميبيا واهلند واليابان

_______________  

  .A/66/496 و A/66/495انظر  )١(
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ونتيجة لذلك، أصبح الس االقتصادي واالجتماعي يتكون من الـدول األعـضاء األربـع        
ــة ــي: واخلمـــسني التاليـ ــاد الروسـ ــا** االحتـ ــتني*** وإثيوبيـ ــبانيا* واألرجنـ ــتراليا*** وإسـ ** وأسـ

ــوادور ــا** وإكـ ــسياو*** وأملانيـ ــا*** إندونيـ ــدا* وأوكرانيـ ــا*** وآيرلنـ ــستان* وإيطاليـ ** وباكـ
وجــزر *** وتركيــا*** وبــيالروس*** وبوركينــا فاســو* وبــنغالديش** وبلغاريــا*** والربازيــل

ــهاما ــة* وجــزر القمــر* الب ــة الدومينيكي ــا*** واجلمهوري ــة كوري ــا* وروانــدا** ومجهوري  *وزامبي
** وغـابون * والعـراق ** والصني* وشيلي** ويسراوس** والسنغال* وسلوفاكيا*** السلفادورو

** والتفيـا *** وكوبـا * وكنـدا ** والكـامريون ** وقطـر ** وفنلنـدا * والفلـبني *** وفرنسا* وغانا
واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى ** ومــالوي** واملكــسيك* ومــصر*** وليــسوتو*** وليبيــا

ــشمالية  ــدا ال ــا** وآيرلن ــا* ومنغولي ــد** واونيكــاراغ*** ونيجريي ــدا*** واهلن ــات * وهولن والوالي
  ***.واليابان* املتحدة األمريكية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف   *

  .٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف   **

  .٢٠١٤ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف   ***
  

   أعضاء يف حمكمة العدل الدوليةمخسة انتخاب  - ٦٦/٤٠٤

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ١٠، املعقـودة يف  ٥٣شـرعت اجلمعيـة العامـة، يف جلـستها العامـة        
، املعقـودة يف التـاريخ ذاتـه، كـل منـهما مـستقل عـن        ٦٦٥١، وجملس األمن، يف جلـسته       ٢٠١١

 ١٢ إىل ٧  و٤ إىل ٢، وفقــا للمــواد ليــةعــدل الدوحملكمــة الاآلخــر، يف انتخــاب مخــسة أعــضاء  
 مـــن النظـــام الـــداخلي ١٥١  و١٥٠لمحكمـــة واملــادتني  ل مــن النظـــام األساســـي  ١٥  و١٤ و

 من النظام الـداخلي املؤقـت للمجلـس، لفتـرة عـضوية مـدا          ٦١  و ٤٠للجمعية العامة واملادتني    
السيد نتهاء فترة عضوية  مللء الشواغر اليت نشأت با٢٠١٢فرباير / شباط٦تسع سنوات تبدأ يف 

الـسيدة   و)أملانيـا (والـسيد برونـو سـيما     )سـلوفاكيا (والسيد بيتـر تومكـا   ) اليابان(هيساشي أوادا  
  ).سرياليون(والسيد عبد القادر كوروما ) الصني(شوي هانتشني 

والـسيدة شـوي    ) سـلوفاكيا (والسيد بيتر تومكـا     ) اليابان(السيد هيساشي أوادا    وانتخب    
 لفتـرة عـضوية مـدا تـسع         أعضاء يف احملكمة  ) إيطاليا(والسيد جورجيو غاجا     )لصنيا(هانتشني  
ــدأ يف ســنوات  ــر/شــباط ٦تب ــن     ٢٠١٢ فرباي ــة م ــة املطلوب ــة املطلق ــى األغلبي  نظــرا حلــصوهلم عل

  .األصوات يف كل من اجلمعية العامة وجملس األمن

ديـسمرب  / كـانون األول ١٣، املعقـودة يف  ٨٤وشرعت اجلمعية العامة، يف جلستها العامة    
، املعقـودة يف التـاريخ ذاتـه، كـل منـهما مـستقل عـن        ٦٦٨٢، وجملس األمن، يف جلـسته       ٢٠١١

 .اآلخر، يف انتخاب عضو واحد للمحكمة مللء الشاغر املتبقي
 لفترة عضوية مـدا تـسع    يف احملكمة عضوة) أوغندا(دة جوليا سيبوتيندي    السيوانتخبت    

ــنوات  ــدأ يف س ــباط ٦تب ــرفرب/ش ــة مــن      ٢٠١٢ اي ــة املطلوب ــة املطلق ــى األغلبي ــرا حلــصوهلا عل  نظ
  .األصوات يف كل من اجلمعية العامة وجملس األمن

الـسيد روين   : ، أصـبحت حمكمـة العـدل الدوليـة مكونـة علـى النحـو التـايل                لذلكونتيجة    
لـسيد  وا)* املغـرب  (بنونـة والسيد حممـد  )*** اليابان (أواداوالسيد هيساشي  )** فرنسا (أبراهام



 املقررات

 7 

ــر  ــابيتــ ــلوفاكيا (تومكــ ــوكت   )*** ســ ــون شــ ــسيد عــ ــصاونةوالــ والــــسيدة )** األردن (اخلــ
االحتـــاد  (ســـكوتنيكوفوالـــسيد ليونيـــد )* الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة (دونـــاهيو .إ نجـــو

ــي ــا  )* الروسـ ــسيدة جوليـ ــيبوتينديوالـ ــدا (سـ ــاردو  )*** أوغنـ ــسيد برنـ ــور والـ ــيبولفيدا آمـ  سـ
 والـسيد )*** إيطاليـا  (غاجاوالسيد جورجيو )*** الصني(   هانتشني شوي والسيدة)* املكسيك(

ــستوفر  ــوودكريـ ــشمالية     (غرينـ ــدا الـ ــى وآيرلنـ ــا العظمـ ــدة لربيطانيـ ــة املتحـ ــسيد )** اململكـ والـ
والـسيد  )* نيوزيلنـدا ( كيـث والـسيد كينيـث     )** الربازيل (تريندادي كانسادوأوغوستو   أنتونيو

  )**.الصومال (يوسف عبد القوي أمحد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠١٥فرباير / شباط٥تنتهي مدة العضوية يف   *

  .٢٠١٨فرباير / شباط٥تنتهي مدة العضوية يف   **

  .٢٠٢١فرباير / شباط٥تنتهي مدة العضوية يف   ***
  

  تعيني أعضاء يف اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية  - ٦٦/٤٠٥

نــوفمرب / تــشرين الثــاين١١، املعقــودة يف ٥٨لــستها العامــة عينــت اجلمعيــة العامــة، يف ج   
ــة اخلامــسة  ٢٠١١ ــى توصــية اللجن ــاء عل ــة   )٢(، بن ــة أمســاؤهم أعــضاء يف اللجن ، األشــخاص التالي

ــدأ يف       ــالث ســنوات تب ــرة عــضوية مــدا ث ــة لفت ــشؤون اإلدارة وامليزاني ــشارية ل  كــانون ١االست
ــاين ــاير /الث ــسيد : ٢٠١٢ين ــال ــام اج ــستيان أوب ــسيد ن كري ــستمان  وال ــد تري ــسيد ديفي ــل  وال بافي

  .برونو نونيس برانت والسيد ديتريش لينغنثال والسيد شرينيكوفت

نتيجة لذلك، أصبحت اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانيـة مكونـة علـى النحـو            و  
يفيـد  والـسيد د )* نيجرييـا  (أودووالسيدة نونيـه  )*** غابون (أوبامالسيد جان كريستيان    : التايل

)*** االحتـاد الروسـي    (تـشرينيكوف والـسيد بافيـل     )*** الواليات املتحدة األمريكية   (تريستمان
والــسيدة يامسينكــا  )**الــصني( واــاي جــانغوالــسيد )* األردن (التــلوالــسيد حممــد مــصطفى  

ــا (دينيــتش ــسيد كــارلوس  )* كرواتي ــز ماســيو وال ــسيد أكــريا  )** املكــسيك (روي  ســوغيياماوال
والـسيد  )* بوتـسوانا  (كيالبيليـه . والـسيد كـولني ف  )** اهلند (كامباوالسيدة نامغيا   )**اليابان(

اململكـة   (مـون والـسيد ريتـشارد      )**بلجيكا (مادينسوالسيد بيتر   )*** أملانيا (لينغنثالديتريش  
 )***الربازيــل (برانــت نــونيسوالــسيد برونــو )** املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وآيرلنــدا الــشمالية 

  .)*جامايكا (نيل. ستافورد أووالسيد 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف   *

  .٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف   **

  .٢٠١٤ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف   ***

_______________  

)٢( A/66/539 ٤، الفقرة.  
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  راكاتتعيني أعضاء يف جلنة االشت  - ٦٦/٤٠٦

نــوفمرب / تــشرين الثــاين١١، املعقــودة يف ٥٨يف جلــستها العامــة عينــت اجلمعيــة العامــة،    
، األشــخاص التاليــة أمســاؤهم أعــضاء يف جلنــة     )٣(، بنــاء علــى توصــية اللجنــة اخلامــسة    ٢٠١١

الـسيدة  : ٢٠١٢ينـاير  / كـانون الثـاين  ١االشتراكات لفترة عضوية مدا ثـالث سـنوات تبـدأ يف      
يــون والــسيدة غونكــه روشــر والــسيد إنريكيــه دا   -  والــسيد بــارك هــاييــهميإ - جيونــيين إيــو

  .والسيد نيكوالي لوزينسكي ا بينتو والسيد سون جودونغيسيلفريا ساردين

.  الـسيد أجنيـه ت    :ونتيجة لذلك، أصبحت جلنـة االشـتراكات مكونـة علـى النحـو التـايل                
ــدا (أبراشيفــسكي ــف  )* بولن ــسيد جوزي ــشي-أكــاكبو وال ــنن (في سات ــسيد غــوردون  )** ب وال

ــيين  )** أســتراليا (إيكريســلي ــسيدة ن ــووجي وال ــه-إي ــا العظمــى    ( إميي اململكــة املتحــدة لربيطاني
والـسيد بيـدرو لـويس     )*** مجهوريـة كوريـا   ( يـون    - هـاي    باركوالسيد  )*** وآيرلندا الشمالية 

 روشـر ه غونكـ والـسيدة   )* الـصومال  (دعالـه والـسيد علمـي أمحـد       )** كوبا (بيدروسو كويستا 
 سـربات . والـسيدة ليـزا ب  )*** الربازيـل  (بينتـو  ايساردينوالسيد إنريكيه دا سيلفريا   )***أملانيا(
ــة ( ــات املتحــدة األمريكي ــسيد شــيغيكي  )* الوالي ــان (ســوميوال ــسيد  )*الياب ــغ ســونوال  جودون
ــاس  )***الـــصني( ــسيد تومـ ــليزينغروالـ ــسا (شـ ــاردو  )**النمـ ــسيد برنـ ــو والـ ــل أويـ ــر ديـ  غريفـ
ــوايأو( ــوالي  )** روغــ ــسيد نيكــ ــسكيوالــ ــي  (لوزينــ ــاد الروســ ــشعل  )*** االحتــ ــسيد مــ والــ

. والسيد إيهور ف)** غينيا االستوائية (ندونغ مانغيوالسيد خوان مبوميو )* الكويت( املنصور
  )*.أوكرانيا (هوميين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف   *

  .٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف   **

  .٢٠١٤ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف   ***
  

  إقرار تعيني أعضاء يف جلنة االستثمارات  - ٦٦/٤٠٧

ــة العامــة،     نــوفمرب / تــشرين الثــاين١١، املعقــودة يف ٥٨يف جلــستها العامــة أقــرت اجلمعي
ماسـاكازو أريكـاوا    ، إعادة تعيني األمني العام السيد       )٤( اللجنة اخلامسة  ، بناء على توصية   ٢٠١١

أعضاء يف جلنـة االسـتثمارات لفتـرة عـضوية مـدا            كريدار  . والسيد مادهاف دهار والسيد منري أ     
 لفتـرة   دومينيـك سـينيكييه   وتعـيني الـسيدة  ٢٠١٢ينـاير   / كـانون الثـاين    ١ثالث سـنوات تبـدأ يف       

  .٢٠١٢يناير / كانون الثاين١ت تبدأ يف عضوية مدا ثالث سنوا

 الـسيد ماسـاكازو     :ونتيجة لذلك، أصبحت جلنة االستثمارات مكونة علـى النحـو التـايل             
)*** اهلنــد (دهــاروالــسيد مادهــاف )** الــصني (جيــانغوالــسيد ســيمون  )***اليابــان (أريكــاوا

_______________  

)٣( A/66/540 ٤، الفقرة.  

)٤( A/66/541 ٥، الفقرة.  
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والـسيد  )* األرجنـتني ( كاردينـاس . والـسيد إمييليـو ج    )*** فرنـسا  (سـينيكييه والسيدة دومينيك   
 ماكـدونوغ . والـسيد ويليـام ج    )*** العـراق  (كـريدار . والـسيد منـري أ    )** أملانيا (كاسوفآخيم  

  )*.بوتسوانا (موهوهلو. والسيدة لينا ك)** الواليات املتحدة األمريكية(

، )٥(وقامت اجلمعيـة العامـة، يف اجللـسة نفـسها، بنـاء علـى توصـية اللجنـة اخلامـسة أيـضا                       
مجهوريـة  (وبتعيني الـسيدة هيلـدا أوشـوا بريليمبـورغ     ) سويسرا( تعيني السيد إيفان بيكتيه  بإعادة

ــة  ــال البوليفاري ــدأ يف      )فرتوي ــدا ســنة واحــدة تب ــرة عــضوية م  كــانون ١ عــضوين خمصــصني لفت
  .٢٠١٢يناير /الثاين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠١٢يسمرب د/ كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف   *

  .٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف   **

  .٢٠١٤ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف   ***
  

  تعيني عضو يف جملس مراجعي احلسابات  - ٦٦/٤٠٨

نــوفمرب / تــشرين الثــاين١١يف املعقــودة ، ٥٨ العامــة تهايف جلــسعينــت اجلمعيــة العامــة،    
ــى تو ٢٠١١ ــاء عل ــسة  ، بن ــة اخلام ــام للحــسابات   ، )٦(صــية اللجن ــع الع ــايل واملراج ــب امل يف  املراق

سـت سـنوات    عـضوية مـدا      يف جملس مراجعـي احلـسابات لفتـرة          اعضومجهورية ترتانيا املتحدة    
  .٢٠١٢ هيولي/متوز ١تبدأ يف 

املراجـع العـام     :مكونا علـى النحـو التـايل       أصبح جملس مراجعي احلسابات   ونتيجة لذلك،     
ــوطين كتــب ات يف املللحــساب  العــام راجــعوامل  واملراقــب املــايل *لــصنييف ا احلــساباتملراجعــة ال

يرلنـدا  آململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى و     يف ا  احلـسابات ملراجعة  الوطين  كتب  للحسابات يف امل  
  ***.مجهورية ترتانيا املتحدة يفواملراجع العام للحسابات واملراقب املايل ** الشمالية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٠١٤يونيه / حزيران٣٠تنتهي مدة العضوية يف   *

  .٢٠١٦يونيه / حزيران٣٠تنتهي مدة العضوية يف   **

  .٢٠١٨يونيه / حزيران٣٠تنتهي مدة العضوية يف   ***
  

  تعيني أعضاء يف اللجنة االستشارية املستقلة للمراجعة  - ٦٦/٤٠٩

ــة،     ــة العامــــ ــت اجلمعيــــ ــة  يف جعينــــ ــستها العامــــ ــودة يف ٥٨لــــ ــشرين ١١، املعقــــ  تــــ
الـسيد  و موانغـا . س. السيد جـون ف  ،)٧(، بناء على توصية اللجنة اخلامسة     ٢٠١١ نوفمرب/الثاين

_______________  

  .٦املرجع نفسه، الفقرة  )٥(

)٦( A/66/542 ٤، الفقرة.  

)٧( A/66/543 ٤، الفقرة.  
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عضوين يف اللجنة االستشارية املستقلة للمراجعة لفترة عضوية مدا ثـالث           كريستوفر ميهم   . ج
  .٢٠١٢يناير / كانون الثاين١سنوات تبدأ يف 

: لذلك، أصبحت اللجنة االستشارية املستقلة للمراجعة مكونة علـى النحـو التـايل    نتيجة  و  
والسيد أدريان باتريك )* اهلند (رايوالسيد فينود  )*االحتاد الروسي (دوبنكني. السيد فادمي ف  

 مـيهم كريـستوفر  . جوالـسيد  )** أوغنـدا  ( موانغـا .س. والسيد جون ف   )*جامايكا (ستراكان
  )**.األمريكيةالواليات املتحدة (

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف   *

  .٢٠١٤ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف   **

  
ــوظفي      - ٦٦/٤١٠ ــة ملــ ــات التقاعديــ ــة املعاشــ ــاوبني يف جلنــ ــضاء منــ ــضاء وأعــ ــيني أعــ تعــ

  املتحدة األمم

نــوفمرب / تــشرين الثــاين١١، املعقــودة يف ٥٨عامــة، يف جلــستها العامــة  عينــت اجلمعيــة ال  
 يف جلنـة  تـشوماكوف عـضوا     . ، الـسيد دميتـري س     )٨(، بناء على توصـية اللجنـة اخلامـسة        ٢٠١١

 ٢٠١١ نوفمرب/تشرين الثاين ١١تبدأ يف املعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة لفترة عضوية        
  .كوفالينكو . نتيجة الستقالة السيد أندريه ف٢٠١٢مرب ديس/ كانون األول٣١وتنتهي يف 

نتيجـة لـذلك، أصــبحت جلنـة املعاشــات التقاعديـة ملــوظفي األمـم املتحــدة مكونـة علــى       و  
 تـشوماكوف . الـسيد دميتـري س    و) كينيـا ( أوادي السيد فيليب ريتشارد أوكانـدا       :النحو التايل 

الـسيدة فالرييـا    و) واليات املتحدة األمريكيـة   ال( االبن   ريباش .السيد توماس أ  و) االحتاد الروسي (
 مـازميو الـسيد الفمـور     و) أملانيـا  (كونتزلـه السيد غريهـارد    و) األرجنتني (بوسيه غونزاليسماريا  

  ).اليابان (ياماداوالسيد جون ) بنغالديش (املغيث. والسيد حممد ع) زمبابوي(
  

  انتخاب عشرين عضوا يف جلنة الربنامج والتنسيق - ٦٦/٤١١

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ١٧، املعقـودة يف   ٥٩ العامـة    جلـستها انتخبت اجلمعيـة العامـة، يف         
ووفقا ملرفق قرار    )٩(، على أساس الترشيحات اليت قدمها الس االقتصادي واالجتماعي        ٢٠١١
 ١٩٨٧/٩٤ من قرار الس ١ والفقرة ١٩٧٦مايو / أيار١٤املؤرخ ) ٦٠ - د (٢٠٠٨الس 
 كـانون  ١٧ املـؤرخ  ٤٢/٤٥٠ ومقـرر اجلمعيـة العامـة        ١٩٨٧ديـسمرب   / األول  كـانون  ٤املؤرخ  

ــسمرب /األول ــران   ،١٩٨٧ديـ ــواي وإيـ ــتني وأوروغـ ــة (األرجنـ ــالمية-مجهوريـ ــا )  اإلسـ وإيطاليـ
 بيـساو  -وباكستان والربازيل وبلغاريا وبيالروس ومجهوريـة مولـدوفا وزمبـابوي وغينيـا وغينيـا         

ــا   ــا وماليزي ــالث      أعــضاءوالكــامريون وكوب ــدا ث ــرة عــضوية م ــسيق لفت ــامج والتن ــة الربن  يف جلن
ــنوات ــدأ يف  سـ ــاين  ١تبـ ــانون الثـ ــاير /كـ ــشواغر     ٢٠١٢ينـ ــن الـ ــاغرا مـ ــشر شـ ــسة عـ ــلء مخـ ملـ

_______________  

)٨(  A/66/544 ٤، الفقرة.  

  .دال  باء و٢٠١١/٢٠١ الس االقتصادي واالجتماعي ي؛ انظر أيضا مقررA/66/316/Rev.1انظر  )٩(
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  األرجنــتني وأرمينيــا وإســبانيا وأوروغــواي وأوكرانيــا    بانتــهاء فتــرة عــضوية    الناشــئة العــشرين
ــران  ــة (وإي ــا وباكــستان والرب )  اإلســالمية-مجهوري ــا   وإيطالي ــة أفريقي ــيالروس ومجهوري ــل وب ازي

  .)١٠(الوسطى وجنوب أفريقيا وغينيا وكازاخستان وكوبا ونيجرييا واهلند

 والتنــسيق تتكــون مــن الــدول األعــضاء الثمــاين  الربنــامجونتيجــة لــذلك، أصــبحت جلنــة    
** داوأنتيغوا وبربـو  * وإسرائيل** وإريتريا*** واألرجنتني* االحتاد الروسي : )١١(والعشرين التالية 

*** والربازيـل *** وباكـستان *** وإيطاليـا )***  اإلسـالمية  -مجهوريـة   (وإيـران   *** وأوروغواي
ومجهوريـة  ** ومجهوريـة كوريـا   * وجـزر القمـر   ** واجلزائـر *** وبـيالروس ** وبـنن *** وبلغاريا

وفرتويـــال * وفرنـــسا***  بيـــساو-وغينيـــا *** وغينيـــا** والـــصني*** زمبـــابويو*** مولـــدوفا
  .*وهاييت* وناميبيا*** وماليزيا*** وكوبا*** والكامريون)* لبوليفارية ا-مجهورية (

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠١٢ديسمرب / األولكانون ٣١تنتهي مدة العضوية يف   *

  .٢٠١٣ديسمرب / األولكانون ٣١تنتهي مدة العضوية يف   **

  .٢٠١٤ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف   ***
  

  انتخاب تسعة وعشرين عضوا يف جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة  - ٦٦/٤١٢

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ١٧، املعقـودة يف   ٥٩يف جلـستها العامـة      انتخبت اجلمعيـة العامـة،        
إسـبانيا وإسـرائيل    ،  ١٩٨٨أكتـوبر   / تشرين األول  ٢٤ املؤرخ   ٤٣/٤٠٦، عمال مبقررها    ٢٠١١

وإيطاليـا وبـنغالديش وبولنـدا وتايلنـد وتوغـو      )  اإلسـالمية  -مجهوريـة   (ا وإيران   وإكوادور وألباني 
وجورجيا والسنغال والـسودان وشـيلي وكوبـا وكولومبيـا والكونغـو وليربيـا ومـصر واملكـسيك                  
واململكة العربيـة الـسعودية واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وآيرلنـدا الـشمالية وموريـشيوس               

 واهلنــد وهولنــدا أعــضاء يف جملــس إدارة برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة لفتــرة   والنــرويج ونيجرييــا
 ملـلء الـشواغر الناشـئة بانتـهاء      ٢٠١٢ينـاير   / كـانون الثـاين    ١عضوية مدا أربع سنوات تبدأ يف       

ــران      ــبانيا وإســرائيل وإي ــضوية إس ــرة ع ــة (فت ــنغالديش وبــنن   )  اإلســالمية-مجهوري ــا وب وإيطالي
ونس وجزر البهاما وصربيا والصومال وغينيا وفنلندا وفيجي وكازاخستان وبيالروس وتوفالو وت

ــسعودية     ــة الـ ــة العربيـ ــايل واملكـــسيك واململكـ ــو ومـ ــا والكونغـ ــتاريكا وكولومبيـ ــا وكوسـ وكوبـ
 .وموريشيوس وموناكو والنيجر واهلند وهنغاريا وهولندا

_______________  

ــة   )١٠( ــبني يف الوثيق ــو م ــة شــواغر يــ    ، الA/65/291/Add.1 كمــا ه ــاك ثالث ــزال هن ــن  ت ــا ألعــضاء م تعني ملؤه
ــهي يف     دول ــاب وتنتــ ــاريخ االنتخــ ــدأ يف تــ ــرة عــــضوية تبــ ــرى لفتــ ــة ودول أخــ ــا الغربيــ ــانون ٣١أوروبــ  كــ

  .٢٠١١ ديسمرب/األول

 مـن دول آسـيا   واحـد يـتعني ملـؤه لعـضو     هناك شاغر    يزال  ال ،A/66/316/Rev.1كما هو مبني يف الوثيقة       )١١(
. ٢٠١٣ديـسمرب  / كـانون األول ٣١ تـاريخ االنتخـاب وتنتـهي يف    يفتبـدأ   عـضوية   ومنطقة احمليط اهلـادئ لفتـرة       

عـضاء  شـواغر أل أربعة و من دول آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ واحد يتعني ملؤه لعضو شاغر  أيضا  هناك  يزال   وال
كـانون   ٣١نتخاب وتنتـهي يف  االتبدأ يف تاريخ يتعني ملؤها لفترة عضوية أوروبا الغربية ودول أخرى   من دول 

  .٢٠١٤ديسمرب /األول
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ديـسمرب  /نون األول كـا ١٢، املعقودة يف   ٨٣وانتخبت اجلمعية العامة، يف جلستها العامة         
، فيجــي عــضوا يف جملــس إدارة برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة  ٤٣/٤٠٦، عمــال مبقررهــا ٢٠١١

 .٢٠١٢يناير / كانون الثاين١لفترة عضوية مدا أربع سنوات تبدأ يف 

عـضاء  الدول األمن  يتكون   جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة        أصبحونتيجة لذلك،     
** وإسـرائيل * وأسـتراليا ** وإسـبانيا * واألرجنـتني * االحتـاد الروسـي    :)١٢(التالية واخلمسني   السبع

وإيــــران * وأوروغــــواي* وإندونيــــسيا* وأنتيغــــوا وبربــــودا* وأملانيــــا** وألبانيــــا** وإكــــوادور
ــة( ــالمية- مجهوريـ ــا)**  اإلسـ ــستان** وإيطاليـ ــل* وباكـ ــا* والربازيـ ** وبـــنغالديش* وبلجيكـ

واجلمهوريــة * ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى** وتوغــو* داد وتوبــاغووترينيــ** وتايلنــد** وبولنــدا
ــشيكية ــا املتحــدة  * الت ــة ترتاني ــا * ومجهوري ــة كوري ــا* ومجهوري ــا** وجورجي ــاو* وروماني  *زامبي

* وكنـدا ** وفيجـي * وفرنـسا * وغابون* والصني** وشيلي* وسويسرا** والسودان** السنغالو
** ومــــصر* وماليزيــــا* وليـــسوتو ** ليربيــــاو* وكينيــــا** والكونغـــو ** وكولومبيــــا** وكوبـــا 

ــة الـــسعودية ** واملكـــسيك ــة العربيـ ــدا   ** واململكـ ــا العظمـــى وآيرلنـ ــة املتحـــدة لربيطانيـ واململكـ
** وهولندا** واهلند** ونيجرييا** والنرويج* وموزامبيق** وموريشيوس* وموريتانيا** الشمالية

  *.واليابان* والواليات املتحدة األمريكية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠١٣ديسمرب / األولكانون ٣١تنتهي مدة العضوية يف   *

  .٢٠١٥ديسمرب / األولكانون ٣١تنتهي مدة العضوية يف   **
  

 انتخاب أعضاء جلنة القانون الدويل  - ٦٦/٤١٣

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ١٧، املعقـودة يف   ٥٩انتخبت اجلمعيـة العامـة، يف جلـستها العامـة             
 وأحكـام النظـام   ١٩٤٧نوفمرب / تشرين الثاين  ٢١املؤرخ  ) ٢ - د (١٧٤، وفقا لقرارها    ٢٠١١

األساسي للجنة القانون الدويل املرفقة بذلك القرار، على النحو املعدل مبوجب قـرارات اجلمعيـة               
ــة  ــؤرخ ) ١١ - د (١١٠٣العامـ ــانون األول١٨املـ ــسمرب / كـ ) ١٦ - د (١٦٤٧ و ١٩٥٦ديـ
، ١٩٨١نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٨ املـؤرخ    ٣٦/٣٩ و   ١٩٦١نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٦املؤرخ  

األشخاص األربعة والثالثني التالية أمساؤهم أعضاء يف اللجنة لفترة عضوية مـدا مخـس سـنوات             
  :)١٣(٢٠١٢يناير /كانون الثاين ١تبدأ يف 

  )نيجرييا (أدوكيحممد بيلو السيد   

  )انياإسب (ثرنانديإيإسكوبار يون ثيبثكونالسيدة   

  )قطر (املريعلي حمسن فطيس السيد   

_______________  

 يفتبـدأ  عـضوية  احملـيط اهلـادئ لفتـرة    منطقـة   من دول آسيا ولعضوال يزال هناك شاغر واحد يتعني ملؤه     )١٢(
  .٢٠١٥ديسمرب /كانون األول ٣١ وتنتهي يف االنتخابتاريخ 

  .2  وAdd.1 و A/66/90  وA/66/514  وAdd.1-3 و A/66/88انظر   )١٣(
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  )مجهورية كوريا (بارككي غاب السيد   

  )مجهورية ترتانيا املتحدة (بيتر. كريس مالسيد   

  )سلوفينيا (بيتريتشإرنست السيد   

  )جنوب أفريقيا (تالدي. داير دالسيد   

  )مصر (ةحسون. حسني أالسيد   

  )األردن (محود. حممود دالسيد   

  )الربازيل (سابويا هتو فرينييلربالسيد جي  

  )اهلند (نغيسناريندر السيد   

  )اجلمهورية التشيكية (شتورمال يبافالسيد   

  )اجلزائر (العرابةأمحد السيد   

  )املكسيك ( روبليدو-غوميز خوان مانويل السيد   

  )االحتاد الروسي (يانغيفورغكرييل السيد   

  )جامايكا (فاسياين. كستيفن السيد   

  )كولومبيا (فالنسيا أوسبينادواردو إالسيد   

  )فرنسا (فورتوماتياس السيد   

  )سويسرا (كافليشس ولوسيالسيد   

  )الكامريون (كامتوموريس السيد   

  )األرجنتني (كانديويت. أ.  خهإنريكيالسيد   

  )موزامبيق (كوميساريو أفونسوبيدرو السيد   

  )تايلند (يساريهاشتكيتيكريانغساك السيد   

  )ليبيا (املرتضي سليمان قويدر الرازق عبدالسيد   

  )كندا (مكراي. دونالد مالسيد   

  )اليابان (موراسيشينيا السيد   

  )الواليات املتحدة األمريكية (موريف. شون دالسيد   

  )أملانيا (هنولتي غرالسيد غييو  

  )كوستاريكا (نيهاوس. بريند هـالسيد   
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  )الصني (هوانغهويكانغ السيد   

  )كينيا (واكو .سموس السيد آ  

  )يرلندا الشماليةآاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و (وودمايكل السيد   

  )إندونيسيا (ويسنوموريتنوغروهو السيد   

  )السويد (ياكوبسون. ماري غالسيدة   
  

  تعيني أعضاء يف جلنة املؤمترات  - ٦٦/٤١٤

 تـــشرين ٢٢ ، املعقـــودة يف٦٣أحاطـــت اجلمعيـــة العامـــة علمـــا، يف جلـــستها العامـــة        
 كــــانون ٢١ بــــاء املــــؤرخ ٤٣/٢٢٢ مــــن قرارهــــا ٢، وفقــــا للفقــــرة ٢٠١١نــــوفمرب /الثــــاين
، بتعيني رئيسها، عقب إجراء مشاورات مع رؤساء اموعـات اإلقليميـة            ١٩٨٨ديسمرب  /األول

املعنية، االحتاد الروسي وفرنسا والكونغو وناميبيا أعضاء يف جلنـة املـؤمترات لفتـرة عـضوية مـدا                 
 ملــلء أربعــة مــن الــشواغر الــسبعة الناشــئة ٢٠١٢ينــاير / كــانون الثــاين١ث ســنوات تبــدأ يف ثــال

 .بانتهاء فترة عضوية االحتاد الروسي وفرنسا والفلبني والكونغو وماليزيا واملكسيك وموزامبيق

ــة       ــستها العامـ ــا، يف جلـ ــة علمـ ــة العامـ ــت اجلمعيـ ــودة يف ٨٣وأحاطـ ــانون ١٢، املعقـ  كـ
 باء، بتعيني رئيـسها، عقـب إجـراء         ٤٣/٢٢٢ من قرارها    ٢ وفقا للفقرة    ،٢٠١١ديسمرب  /األول

مشاورات مع رؤساء اموعات اإلقليمية املعنية، الفلبني عضوا يف جلنة املـؤمترات لفتـرة عـضوية            
 .٢٠١٢يناير / كانون الثاين١مدا ثالث سنوات تبدأ يف 

ــدول األ       ــن ال ــؤمترات تتكــون م ــة امل ــذلك، أصــبحت جلن عــضاء الثمــاين عــشرة  ونتيجــة ل
* واجلمهوريـــة العربيـــة الـــسورية* وبنمـــا* وأملانيـــا** وإثيوبيـــا*** االحتـــاد الروســـي: )١٤(التاليـــة

 )* البوليفاريــة-مجهوريــة (وفرتويــال *** والفلــبني*** وفرنــسا** والــصني* ومجهوريــة مولــدوفا
واليـات املتحـدة    وال* ونيجرييـا ** والنمـسا *** وناميبيـا ** وليبيـا *** والكونغـو * كوت ديفـوار  و

  **.واليابان** األمريكية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠١٢ديسمرب / األولكانون ٣١تنتهي مدة العضوية يف   *

  .٢٠١٣ديسمرب / األولكانون ٣١تنتهي مدة العضوية يف   **

  .٢٠١٤ديسمرب / األولكانون ٣١تنتهي مدة العضوية يف   ***

_______________  

مـن دول أمريكـا   لعضو ، ال يزال هناك شاغر واحد يتعني ملؤه  A/66/107/Rev.1كما هو مبني يف الوثيقة       )١٤(
ديــسمرب / كــانون األول٣١ يف تــاريخ التعــيني وتنتــهي يف ة تبــدأفتــرة عــضويلالالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب 

مـن  لعـضو  احمليط اهلادئ وشاغر واحـد   منطقة  من دول آسيا و   لعضو  هناك أيضا شاغر واحد     يزال   الو. ٢٠١٣
 ٣١ يف تـاريخ التعـيني وتنتـهي يف    ة تبـدأ فتـرة عـضوي   ل يتعني ملؤمهـا  ل أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب       دو

  .٢٠١٤ديسمرب /كانون األول
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  يف اللجنة التنظيمية للجنة بناء السالمانتخاب عضوين   - ٦٦/٤١٥

ديـسمرب  / كـانون األول ١٢، املعقـودة يف  ٨٣يف جلـستها العامـة    انتخبت اجلمعية العامة،      
ــا ٢٠١١ ــا لقراريهـ ــؤرخ ٦٠/١٨٠، وفقـ ــانون األول٢٠ املـ  ٦٣/١٤٥ و ٢٠٠٥ديـــسمرب / كـ
 التنظيميــة ، الــسلفادور وكرواتيــا عــضوين يف اللجنــة٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول١٨املــؤرخ 

 مللء الشاغرين ٢٠١٢يناير / كانون الثاين١للجنة بناء السالم لفترة عضوية مدا سنتان تبدأ يف 
 .الناشئني بانتهاء فترة عضوية بريو واجلمهورية التشيكية

لجنــة بنــاء  ليف اللجنــة التنظيميــةأعــضاء ن دولــة و وعــشرانتــأو اخــتريت اثن/وانتخبــت و 
ــرات الـــسالم ــا للفقـ ــرار ) د(إىل ) أ (٤  وفقـ ــن القـ ــاد   :٦٠/١٨٠مـ ــن االحتـ ــار جملـــس األمـ اختـ

ــي ــة امل     الروســ ــرب واململكــ ــا واملغــ ــسا وكولومبيــ ــصني وفرنــ ــى   والــ ــا العظمــ ــدة لربيطانيــ تحــ
تخـــــب الـــــس االقتـــــصادي ؛ وان)١٥(الـــــشمالية والواليـــــات املتحـــــدة األمريكيـــــة  وآيرلنـــــدا

؛ واختــار )١٦(بيـا وشـيلي ومـصر   إسـبانيا وأوكرانيـا ومجهوريـة كوريــا وروانـدا وزام     واالجتمـاعي 
تحـــدة وبالتربعـــات املقدمـــة األمـــم املكبـــار املـــسامهني العـــشرة باألنـــصبة املقـــررة يف ميزانيـــات  

األمم املتحدة وبراجمها ووكاالا، مبا يف ذلك صـندوق دائـم لبنـاء الـسالم، مـن بينـهم،           لصناديق
ــ)١٧(الـــسويد وكنـــدا والنـــرويج وهولنـــدا واليابـــان  بـــاألفراد سامهني العـــشرة ؛ واختـــار كبـــار املـ

باكــستان وبــنغالديش وأفــراد الــشرطة املدنيــة يف بعثــات األمـم املتحــدة، مــن بينــهم،   العـسكريني 
  .)١٨(ونيبال ونيجرييا واهلند

 كــانون ١ونتيجــــة لــذلك، أصبحــــت اللجنــــة التنظيميــة للجنــة بنــاء الــسالم ابتــداء مــن     
* االحتــاد الروســي: حــدى والــثالثني التاليــة  مكونــة مــن الــدول األعــضاء اإل ٢٠١٢ينــاير /الثــاين

** وبـنغالديش ** والربازيـل ** وباكـستان ** وأوكرانيـا ** وأوروغواي** وإندونيسيا** وإسبانيا
** الــسويد و***  والــسلفادور **زامبيــا و** وروانــدا ** ومجهوريــة كوريــا  ** وتــونس ** وبــنن 

واململكة ** واملغرب** مصرو** وكولومبيا** وكندا*** وكرواتيا* وفرنسا* والصني** وشيلي
** واهلنـــد** ونيجرييـــا** ونيبـــال** والنـــرويج* املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى وآيرلنـــدا الـــشمالية

  **.واليابان* والواليات املتحدة األمريكية** وهولندا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أعضاء دائمون يف جملس األمن  *

  .٢٠١٢ديسمرب / األولكانون ٣١تنتهي مدة العضوية يف   **

  .٢٠١٣ديسمرب / األولكانون ٣١تنتهي مدة العضوية يف   ***

_______________  

  .S/2012/103انظر   )١٥(

  . هاء٢٠١١/٢٠١انظر مقرر الس االقتصادي واالجتماعي   )١٦(

  .A/65/635انظر  )١٧(

  .A/65/636انظر   )١٨(
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   األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتنيإلجنازانتخاب قضاة اآللية الدولية   - ٦٦/٤١٦

ديـسمرب  / كـانون األول ٢٠، املعقـودة يف  ٨٧يف جلـستها العامـة    انتخبت اجلمعية العامة،      
 من النظام األساسي لآللية الدولية إلجناز األعمال املتبقية للمحكمـتني          ١٠ ، عمال باملادة  ٢٠١١

 ١اجلنائيتني، القضاة اخلمسة والعشرين التالية أمساؤهم لفترة عضوية مدا أربع سـنوات تبـدأ يف       
 :)١٩(٢٠١٢يوليه /متوز

  )مالطة (أجيوس. السيد كارمل أ  

  )الكامريون (ياأرريتا  فلورانس ةالسيد  

  )تركيا (أكايأيدين سفا السيد   

  )فرنسا (يتيونتأنالسيد جان كلود   

  )هولندا (أوريمارتينوس ماريا  وسالسيد ألفونس  

  )يرلندا الشماليةآاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و (سونريإميالسيد بن   

  )مجهورية كوريا (باركالسيد سيون كي   

  )أوغندا (بوسا سولومي بالونغي ةالسيد  

  )إسبانيا (دي برادا سواليسايه ريكاردو السيد خوس  

  )مدغشقر (راجونسون دشارتالسيد مباراين مامي ري  

  )جامايكا (روبنسنالسيد باتريك ليبتون   

  ) املتحدةترتانيامجهورية  (سيكويل .م حالييالسيد و  

  )أوروغواي (غايت سانتانا غراسياال سوسانا ةالسيد  

  )الربتغال (غوزا س باتيستايالسيد إيفو نيلسون دي كاير  

  )أملانيا (هفلوغيالسيد كريستوف   

  )بوركينا فاسو (كامبريداو غوستاف غالسيد   

  )الصني(ون تش داليوالسيد   

  )مجهورية ترتانيا املتحدة (شيتماسانشيوندو . السيد جوزيف إ  

  )كينيا (موثوغا اكويغاالسيد يل غ  

  )جنوب أفريقيا (مولوتو ميليماالسيد باكوين   

  )الواليات املتحدة األمريكية (مريون ثيودور السيد  
_______________  

)١٩( A/66/564و  A/66/571/Rev.1 و A/66/572.  
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  )غامبيا/زمبابوي (نغوم أميناتا لويس رونيين ةالسيد  

  )زامبيا (نياميب ا بريسكا مامتبةالسيد  

  )جزر البهاما (هولن والسيد بورت  

  )الدامنرك (ونسنين يالسيد فا  
  

 تعيني أعضاء يف وحدة التفتيش املشتركة  - ٦٦/٤١٧

ديــسمرب / كــانون األول٢٣، املعقــودة يف ٩٢يف جلــستها العامــة امــة، عينــت اجلمعيــة الع  
 من النظام األساسي لوحـدة التفتـيش املـشتركة، الـوارد يف     ٣ من املادة ٢، عمال بالفقرة    ٢٠١١

، الــسيد خورخيــه فلــوريس ١٩٧٦ديــسمرب / كــانون األول٢٢ املــؤرخ ٣١/١٩٢مرفــق القــرار 
كانون  ١ لفترة عضوية مدا مخس سنوات تبدأ يف كاييخاس عضوا يف وحدة التفتيش املشتركة

 ملــلء الــشاغر الناشــئ نتيجــة ٢٠١٦ديــسمرب / كــانون األول٣١ وتنتــهي يف ٢٠١٢ينــاير /الثــاين
 .)٢٠( موري-الستقالة السيد إنريكه رومان 

الــسيد : ، أصــبحت وحــدة التفتــيش املــشتركة مكونــة علــى النحــو التــايل   لــذلكونتيجــة   
ــادانوري  ــاتـ ــانا (إينوماتـ ــتفان )** ليابـ ــتاوالـــسيد إشـ ــا (بوشـ  بـــريوالـــسيد جـــريار )*** هنغاريـ

ــا (تــرزيوالــسيد جيهــان )*** فرنــسا( االحتــاد  (تــشولكوف. والــسيد نيكــوالي ف)*** تركي
والـسيد خورخيـه    )*** السنغال (فالوالسيد بابا لوي    )* الصني (جانغوالسيد يشان   )* الروسي

والسيد )* كوبا (أورتيس فونتنين فرانسيسكو السيد إيفو)**** هندوراس (فلوريس كاييخاس
 )*.الواليات املتحدة األمريكية (وايرتوالسيدة ديبورا )* مصر (منري زهرانحممد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠١٢ديسمرب / األولكانون ٣١تنتهي مدة العضوية يف   *

  .٢٠١٤ديسمرب / األولكانون ٣١تنتهي مدة العضوية يف   **

  .٢٠١٥ديسمرب / األولكانون ٣١تنتهي مدة العضوية يف   ***

  .٢٠١٦ديسمرب / األولكانون ٣١تنتهي مدة العضوية يف   ****
  
  

  

  

  
  

_______________  

نــوفمرب / تــشرين الثــاين١، املعقــودة يف ٤٧قــررت اجلمعيــة العامــة، يف جلــستها العامــة  . A/66/621انظــر  )٢٠(
ينــاير / كــانون الثــاين١ يف مــوري لفتــرة عــضوية تبــدأ -اســتقالة الــسيد رومــان ب الناشــئ، مــلء الــشاغر ٢٠١١
  .)Corr.1 و A/66/509انظر  (٢٠١٦ديسمرب / كانون األول٣١ وتنتهي يف ٢٠١٢
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   املقررات األخرى-باء 
  

  املقررات املتخذة دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية -  ١
  

  والستني لسادسةاجتماعات اهليئات الفرعية خالل اجلزء الرئيسي من الدورة ا  - ٦٦/٥٠١

، ٢٠١١سـبتمرب  / أيلـول  ١٣، املعقـودة يف     ١قررت اجلمعية العامـة، يف جلـستها العامـة            
سـبتمرب  / أيلـول  ٦أن تأذن للهيئات الفرعية للجمعية العامة املدرجة أمساؤها يف الرسالة املؤرخة            

اللجنـة  ، وهي جلنة العالقات مـع البلـد املـضيف و          )٢١( املوجهة من رئيسة جلنة املؤمترات     ٢٠١١
املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقـه غـري القابلـة للتـصرف واللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى                     

لمــساواة بــني لالتمييــز العنــصري وهيئــة نــزع الــسالح والــس التنفيــذي هليئــة األمــم املتحــدة   
يف نظـام   اجلنسني ومتكني املرأة واللجنة االستشارية املستقلة للمراجعة ومجعية الدول األطـراف            

 بـني الـدورات للعمليـة التحـضريية     الثـاين روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة واالجتمـاع      
لتنمية املـستدامة والـس التنفيـذي ملنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة، بعقـد              لملؤمتر األمم املتحدة    

  .اجتماعات خالل اجلزء الرئيسي من الدورة السادسة والستني للجمعية العامة
  

   والستنيالسادسةتنظيم أعمال الدورة   - ٦٦/٥٠٢

، ٢٠١١سـبتمرب   / أيلـول  ١٦، املعقـودة يف     ٢أقرت اجلمعيـة العامـة، يف جلـستها العامـة             
، عـددا مـن األحكـام املتعلقـة     )٢٢(بناء علـى توصـية املكتـب علـى النحـو املـبني يف تقريـره األول         

  .بتنظيم أعمال الدورة السادسة والستني

نــوفمرب / تــشرين الثـاين ٩، املعقـودة يف  ٥٢لعامــة، يف جلـستها العامــة  وقـررت اجلمعيـة ا    
، بناء على طلب رئيس اللجنة الـسادسة، متديـد أعمـال اللجنـة إىل يـوم اجلمعـة املوافـق               ٢٠١١

  .٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١١

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢٢، املعقـودة يف     ٦٣وقررت اجلمعية العامة، يف جلستها العامـة          
 اللجنــة الثانيــة، متديــد أعمــال اللجنــة إىل يــوم اجلمعــة املوافــق ، بنــاء علــى طلــب رئــيس٢٠١١

  .٢٠١١ديسمرب /كانون األول ٢

ديـسمرب  / كـانون األول   ٢، املعقـودة يف     ٧٢وقررت اجلمعية العامة، يف جلـستها العامـة           
املوافــق  اللجنــة الثانيــة، متديــد أعمــال اللجنــة إىل يــوم اجلمعــة ، بنــاء علــى طلــب رئــيس٢٠١١

  .٢٠١١ديسمرب /كانون األول ٩

ديـسمرب  / كـانون األول   ٩، املعقـودة يف     ٨٢  العامـة  وقررت اجلمعية العامة، يف جلـستها       
، بناء على طلب رئيس اللجنة اخلامسة، متديد أعمـال اللجنـة إىل يـوم اخلمـيس املوافـق                   ٢٠١١

  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢٢

ديـسمرب  / كـانون األول ١٢، املعقودة يف ٨٣لعامة وقررت اجلمعية العامة، يف جلستها ا       
، بناء على اقتراح رئيسها، أن ترجئ موعـد تعليـق الـدورة الـسادسة والـستني للجمعيـة        ٢٠١١

_______________  

)٢١( A/66/346. 

)٢٢( A/66/250 ٤٦ إىل ٣، الفقرات.  
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 ٢٢ إىل يـوم اخلمـيس املوافـق    ٢٠١١ديـسمرب  / كانون األول١٣العامة من يوم الثالثاء املوافق     
  .٢٠١١ديسمرب /كانون األول

ديـسمرب  / كـانون األول ٢٢، املعقودة يف ٩١يف جلستها العامة   وقررت اجلمعية العامة،      
، بناء على طلب رئيس اللجنـة اخلامـسة، متديـد أعمـال اللجنـة إىل يـوم اجلمعـة املوافـق                  ٢٠١١

  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢٣

يف اجللسة نفسها، بناء علـى اقتـراح رئيـسها، أن ترجـئ موعـد           قررت اجلمعية العامة،    و  
 كـــانون ٢٢لـــسادسة والـــستني للجمعيـــة العامـــة مـــن يـــوم اخلمـــيس املوافـــق  تعليـــق الـــدورة ا

  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢٣ املوافق اجلمعة إىل يوم ٢٠١١ديسمرب /األول
  

  إقرار جدول األعمال وتوزيع بنود جدول األعمال  - ٦٦/٥٠٣

، ٢٠١١سـبتمرب   / أيلـول  ١٦، املعقـودة يف     ٢أقرت اجلمعيـة العامـة، يف جلـستها العامـة             
ــره األول       ــبني يف تقري ــى النحــو امل ــب عل ــى توصــية املكت ــاء عل ــدورة   )٢٣(بن ــال ال ، جــدول أعم

  .)٢٥( وتوزيع بنود جدول أعماهلا)٢٤(السادسة والستني

وقررت اجلمعية العامة، يف اجللسة نفسها، بناء على توصـية املكتـب علـى النحـو املـبني                     
ــره األول ــال دورــا   )٢٦(يف تقري ــدرج يف جــدول أعم ــد املعنــون    ، أن ت ــسادسة والــستني البن  ال

، علــى )صــون الـسالم واألمــن الـدوليني  ( حتــت العنـوان بـاء   “مـسألة جزيـرة مــايوت القمريـة   ”
  .أساس أن اجلمعية العامة لن تنظر يف هذا البند

لسة نفسها أيضا، بناء على توصية املكتب علـى النحـو املـبني يف      وقررت اجلمعية العامة، يف اجل      
مسألة اجلـزر امللغاشـية غلوريـوز وخـوان دي نوفـا      ”، أن ترجئ النظر يف البند املعنون )٢٧(تقريره األول 

  . وأن تدرجه يف جدول األعمال املؤقت لدورا السابعة والستني“ويوروبا وباساس دا إنديا

أكتـوبر  / تـشرين األول   ١٧، املعقـودة يف     ٣٥وقررت اجلمعية العامة، يف جلستها العامة         
األحكـام ذات الـصلة باملوضـوع       النظـر عـن      بغـض ،  )٢٨(تراح األمـني العـام    ، بناء على اق   ٢٠١١

، أن تدرج يف جدول أعمال دورـا الـسادسة والـستني بنـدا     ها الداخلينظام من ٤٠من املادة   
تعيني أعضاء وأعضاء مناوبني يف جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي األمـم           ”فرعيا إضافيا بعنوان    

 حتـت العنـوان طـاء        مـن جـدول األعمـال      ١١٥مـن البنـد     ) ك(فرعـي   البند   باعتباره ال  “املتحدة
  . إىل اللجنة اخلامسةوأن حتيله )ومسائل أخرىاملسائل التنظيمية واإلدارية (

_______________  

  .٨٢ إىل ٧٢املرجع نفسه، الفقرات  )٢٣(

)٢٤( A/66/251.  

)٢٥( A/66/252.  

)٢٦( A/66/250 ٥٥، الفقرة.  

  .٥٦املرجع نفسه، الفقرة  )٢٧(

)٢٨( A/66/231.  
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نــوفمرب / تــشرين الثـاين ٩، املعقـودة يف  ٥٢وقـررت اجلمعيـة العامــة، يف جلـستها العامــة      
، أن تـدرج يف جـدول   )٢٩(ريـره الثـاين  ، بناء على توصية املكتب على النحو املـبني يف تق         ٢٠١١

منح االحتـاد االقتـصادي والنقـدي لغـرب         ”أعمال دورا السادسة والستني بندا إضافيا بعنوان        
املـسائل التنظيميـة واإلداريـة    ( حتـت العنـوان طـاء    “ اجلمعيـة العامـة   لـدى أفريقيا مركـز املراقـب      

  .وأن حتيله إىل اللجنة السادسة) أخرىومسائل 

عية العامة، يف اجللسة نفسها، بناء على توصـية املكتـب علـى النحـو املـبني                 وقررت اجلم   
بنـدا فرعيـا إضـافيا      ، أن تدرج يف جدول أعمـال دورـا الـسادسة والـستني              )٣٠(يف تقريره الثاين  

مـن البنـد   ) ل(ي عـ ر باعتبـاره البنـد الف  “تعـيني أعـضاء يف جلنـة اخلدمـة املدنيـة الدوليـة         ”بعنوان  
 )لتنظيميـة واإلداريـة ومـسائل أخـرى    املـسائل ا  ( حتـت العنـوان طـاء        ال من جـدول األعمـ     ١١٥

  .وأن حتيله إىل اللجنة اخلامسة

يـــسمرب د/ون األولن كـــا٢٢، املعقـــودة يف ٩١وقـــررت اجلمعيـــة العامـــة، يف جلـــستها العامـــة   
 مــن جــدول األعمــال  ٢٢مــن البنــد ) أ(عامــة يف البنــد الفرعــي  ، أن تنظــر مباشــرة يف جلــسة  ٢٠١١

 النمـو  حتقيـق (ألـف  عنـوان  ال حتـت    “ين بأقـل البلـدان منـوا      عمؤمتر األمم املتحدة الرابع امل    متابعة  ”ون  املعن
 اجلمعيـــة العامـــة  ذات الـــصلة الـــصادرة عـــنلقـــراراتلاالقتـــصادي املطـــرد والتنميـــة املـــستدامة وفقـــا 

 .)٣١(قررميف مشروع  وأن تشرع فورا يف النظر) ليت عقدا األمم املتحدة مؤخراواملؤمترات ا
  

 لالحتفــال بالــذكرى الــسنوية    للجمعيــة العامــة االجتمــاع الرفيــع املــستوى    - ٦٦/٥٠٤
 العاشرة العتماد إعالن وبرنامج عمل ديربان

 ،٢٠١١سـبتمرب   / أيلـول  ٢٢ املعقودة يف    ،١٤  العامة يف جلستها قررت اجلمعية العامة،      
يونيــه / حزيــران١٣ؤرخ  املــ٦٥/٢٧٩إىل أن اجلمعيــة العامــة قــررت يف قرارهــا  وقــد أشــارت 

ــس    أن يعتمــد٢٠١١ ــشروع اإلعــالن ال ــة ل  م ــة اخلتامي ــسة العام ــع  ياسي يف اجلل ــاع الرفي الجتم
لالحتفـال بالـذكرى الـسنوية العاشـرة العتمـاد إعـالن وبرنـامج عمـل         للجمعية العامة  املستوى  

  . يف اجللسة العامة االفتتاحية، بدال من ذلك، اإلعالن السياسيأن تعتمد ،ديربان
  

  تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة  - ٦٦/٥٠٥

 تــــشرين ٤، املعقـــودة يف  ٣١أحاطـــت اجلمعيـــة العامـــة علمـــا، يف جلـــستها العامـــة         
  .)٣٢(، بتقرير األمني العام عن أعمال املنظمة٢٠١١أكتوبر /األول

  
  بانتخاب أعضاء جلنة القانون الدويلاملتعلقةالوثائق   - ٦٦/٥٠٦

، ٢٠١١أكتـوبر  / تـشرين األول ١٧عقودة يف ، امل ٣٥ة، يف جلستها العامة     قررت اجلمعية العام    
 القـانون الـدويل   نتخـاب أعـضاء جلنـة   الام أن يصدر قائمة موحـدة للمرشـحني     أن تطلب إىل األمني الع    

_______________  

)٢٩( A/66/250/Add.1 ١، الفقرة.  

  .٢ة املرجع نفسه، الفقر )٣٠(

)٣١( A/66/L.30.  

  .(A/66/1) ١الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، امللحق رقم  )٣٢(
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الـيت  ديـدة  اجلعلومـات  امل تتـضمن  ٢٠١١نـوفمرب  /الثـاين  تـشرين  ١٧يف  الـذي كـان مـن املقـرر إجـراؤه     
 .)٣٣(٢٠١١يونيه /حزيران ١ يف الترشيحات نهائي لتقدميوردت بعد املوعد ال

  
 تقرير حمكمة العدل الدولية  - ٦٦/٥٠٧

 تـــشرين ٢٦، املعقـــودة يف ٤٣أحاطـــت اجلمعيـــة العامـــة علمـــا، يف جلـــستها العامـــة        
  .)٣٤(، بتقرير حمكمة العدل الدولية٢٠١١أكتوبر /األول

  
 السنة الدوليـة للتعاونيـات   ء أنشطةاملكرسة لبد اجللسة العامة للجمعية العامة       - ٦٦/٥٠٨

 ٢٠١٢يف عام 

 تــوبرأك/ تــشرين األول٣١، املعقــودة يف ٤٥قــررت اجلمعيــة العامــة، يف جلــستها العامــة    
الـسابق للمملكـة    لسيد غوردون براون، رئيس الوزراء، دعوة ا، بناء على اقتراح رئيسها   ٢٠١١

 .اجللسة  تلك يفدالء ببيانإىل اإلاملتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، 
  

 مـن ميثـاق   ١٢ مـن املـادة   ٢اإلخطار الوارد من األمني العام مبوجـب الفقـرة         - ٦٦/٥٠٩
 األمم املتحدة

نوفمرب / تشرين الثاين٨، املعقودة يف   ٥٠أحاطت اجلمعية العامة علما، يف جلستها العامة          
  .)٣٥(، مبذكرة األمني العام٢٠١١

  
 نتقرير جملس األم  - ٦٦/٥١٠

نوفمرب / تشرين الثاين٨، املعقودة يف   ٥٠أحاطت اجلمعية العامة علما، يف جلستها العامة          
  .)٣٦(، بتقرير جملس األمن٢٠١١

  
تقرير احملكمة اجلنائية الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن أعمال اإلبادة          - ٦٦/٥١١

ــساين الــ       ــانون اإلن ــهاكات اجلــسيمة للق ــن االنت ــك م ــري ذل ــة وغ دويل اجلماعي
املرتكبة يف إقليم رواندا واملواطنني الروانـديني املـسؤولني عـن أعمـال اإلبـادة               
اجلماعية وغريها من االنتـهاكات املماثلـة املرتكبـة يف أراضـي الـدول اـاورة              

  ١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٣١يناير و / كانون الثاين١بني 

ــا،      ــة علمـ ــة العامـ ــت اجلمعيـ ــة  أحاطـ ــستها العامـ ــودة يف ، امل٥٨يف جلـ ــشرين ١١عقـ  تـ
ــة الدوليــة حملاكمــة    ٢٠١١نــوفمرب /الثــاين ــسنوي الــسادس عــشر للمحكمــة اجلنائي ــالتقرير ال ، ب

األشخاص املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية وغري ذلك من االنتهاكات اجلـسيمة للقـانون       
ن أعمـال اإلبـادة     اإلنساين الدويل املرتكبة يف إقلـيم روانـدا واملـواطنني الروانـديني املـسؤولني عـ               

_______________  

  .A/66/514انظر   )٣٣(

  .(A/66/4) ٤الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، امللحق رقم   )٣٤(

)٣٥( A/66/300.  

  .(A/66/2) ٢لدورة السادسة والستون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، ا  )٣٦(
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 كــانون ١اجلماعيــة وغريهــا مــن االنتــهاكات املماثلــة املرتكبــة يف أراضــي الــدول اــاورة بــني  
  .)٣٧(١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٣١يناير و /الثاين

  
تقرير احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتـهاكات اجلـسيمة             - ٦٦/٥١٢

رتكبــت يف إقلــيم يوغوســالفيا الــسابقة منــذ   للقــانون اإلنــساين الــدويل الــيت ا 
  ١٩٩١ عام

ــة       ــستها العامـ ــا، يف جلـ ــة علمـ ــة العامـ ــت اجلمعيـ ــودة يف ٥٨أحاطـ ــشرين ١١، املعقـ  تـ
، بــالتقرير الــسنوي الثــامن عــشر للمحكمــة الدوليــة حملاكمــة األشــخاص  ٢٠١١نــوفمرب /الثــاين

ــيت     ــدويل الـ ــساين الـ ــانون اإلنـ ــسيمة للقـ ــهاكات اجلـ ــن االنتـ ــسؤولني عـ ــيم  املـ ــت يف إقلـ  ارتكبـ
  .)٣٨(١٩٩١يوغوسالفيا السابقة منذ عام 

  
ــق العامــل املخــصص    - ٦٦/٥٥٣ ــة  الفري ــز عملي ــسلس  ملواصــلة دراســة وتعزي  االنتقــال ال

  البلدان منوافئة أقل  من اليت ترفع أمساؤهاللبلدان 

ديـسمرب  / كـانون األول ٢٢، املعقـودة يف   ٩١ اجلمعية العامـة، يف جلـستها العامـة          أقرت  
 إىل قراراــا  وقــد أشــارت بــصيغته املنقحــة شــفويا،    )٣٩(، بنــاء علــى اقتــراح رئيــسها   ٢٠١١

 ٢٠١١يونيـه  / حزيـران ٢٩ املـؤرخ   ٦٥/٢٨٦ و   ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧ املؤرخ   ٦٥/٢٨٠
ــؤرخ ٦٦/٢١٣ و ــانون األول٢٢ املــ ــسمرب / كــ ــل  ٢٠١١ديــ ــق العامــ ــصاصات الفريــ ، اختــ

فئـة أقـل   مـن  أمساؤها السلس للبلدان اليت ترفع   املخصص ملواصلة دراسة وتعزيز عملية االنتقال       
 .ذا املقرر املرفقة البلدان منوا

  
  املرفق

ــز عمليــة  اختــصاصات الفريــق العامــل املخــصص   االنتقــال الــسلس ملواصــلة دراســة وتعزي
  أقل البلدان منوافئة من أمساؤها رفع تللبلدان اليت 

  
  معلومات أساسية

ألمم املتحدة الرابـع املعـين بأقـل البلـدان منـوا الـذي              مؤمتر ا  يف ،اعتمدت الدول األعضاء    
ــاعقــ  )٤٠(، إعــالن اســطنبول٢٠١١مــايو / أيــار١٣ إىل ٩مــن يف الفتــرة  د يف اســطنبول، تركي

اهلــدف الــشامل يتمثــل و. )٤١(لــصاحل أقــل البلــدان منــوا  ٢٠٢٠-٢٠١١لعقــد اوبرنــامج عمــل 
_______________  

  .A/66/209-S/2011/472انظر  )٣٧(

  .A/66/210-S/2011/473انظر  )٣٨(

)٣٩( A/66/L.30.  

 ٢٠١١مـايو   / أيـار  ١٣-٩، اسـطنبول، تركيـا،      الرابع املعين بأقل البلدان منـوا     تقرير مؤمتر األمم املتحدة      )٤٠(
)A/CONF.219/7(الفصل األول ،. 

  .رجع نفسه، الفصل الثاينامل )٤١(
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ــامج العمــل، علــى النحــو املــبني يف    ــامج العمــل،لربن ــيت  تــصدي للتحــدياتيف ال برن ــة ال  اهليكلي
ف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا     وحتقيـق األهـدا  من أجل القـضاء علـى الفقـر       تواجهها أقل البلدان منوا     

وحيدد برنـامج العمـل     . )٤٢( من فئة أقل البلدان منوا     رفع أمساء تلك البلدان     إمكانية  وإتاحة دوليا
رفــع أمســاء  مــن اســتيفاء معــايري أيــضا هــدفا طموحــا يتمثــل يف متكــني نــصف أقــل البلــدان منــوا 

  .)٤٣(٢٠٢٠ من تلك الفئة حبلول عام البلدان

ــامج ويــستند   ــةالتزامــات أقــل البلــدان منــوا وشــركائها    إىلعمــل ال برن ومعــايري  يف التنمي
 أو اختـاذ   أعـاله املـذكور الطموح  حتقيق اهلدف سعيا إىلمساءلتهم والشراكات اليت تقام بينهم      

متكاملـة يف شـىت اـاالت        وضع سياسـات داعمـة       ضمنايعين  هذا  و. اإلجراءات الالزمة لذلك  
عمل أول برنامج عمـل   الويعد برنامج   .  باملوضوع  الصلة وثيقةاالقتصادية واالجتماعية والبيئية    

مـن قائمـة أقـل البلـدان     البلـدان   أمساءرفع عن   كامالفرعاعاملي لصاحل أقل البلدان منوا يتضمن     
  األمسـاء رفـع   من املنشودةبالتوقعاتيتعلق  باإلضافة إىل هدف حمدد  ،)٤٤(منوا واالنتقال السلس  

  .)٤٣(القائمة من

تقوم جلنـة الـسياسات   و. ١٩٧١عام يف  وقد أنشأت اجلمعية العامة فئة أقل البلدان منوا           
إدراج  معـايري    بتنقيحدوريا   ذلك احلني،    منذ،  بعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي   اإلمنائية التا 
والـدليل القياسـي      الفرد مـن الـدخل القـومي اإلمجـايل         نصيب( أقل البلدان منوا     قائمة البلدان يف 

معـايري  س املؤشـرات املـستخدمة لتقيـيم        وتقي). ضعف االقتصاد قياس  ل ومؤشر   البشرية للموارد
.  مـواطن الـضعف اهليكلـي الطويلـة األجـل         حتديد البلـدان الـيت تنتمـي إىل فئـة أقـل البلـدان منـوا               

مـن احتمـال    إىل أدىن حـد ممكـن       للتقليـل    مبـا يكفـي   املؤشـرات املختـارة      ، تستقر رور الوقت ومب
 بلد ال ينتمـي إىل تلـك الفئـة   فئة أقل البلدان منوا إىل بلد ينتمي إىل  تغيري مركز أحد البلدان من      

  . تقلبات شديدةوبالعكس بسبب ما قد يطرأ على أي معيار مبفرده من

، اعتمـدت مبـادئ   ١٩٩١عـام  يف مـن القائمـة   أمسـاء البلـدان   رفـع  وعقب وضع قواعـد     
 إمكانيـات حتقيـق التنميـة   مـن القائمـة إال بعـد أن تكـون     أمسـاء البلـدان   رفع إضافية لكفالة عدم    

مـسريته   وبـات بوسـع البلـد الـذي رفـع امسـه مـن القائمـة مواصـلة                حتسنت بقدر كـبري   للبلد قد   
  األمسـاء رفـع ري اإلدراج يف القائمة ومعـايري      ولذلك، مثة تفاوت متعمد بني معاي     . يق التنمية لتحق

إدراج :  بفئـة أقـل البلـدان منـوا       املتعلـق الكتيب  ما ورد يف    على   بناء(منها ميكن إجيازه كما يلي      
  :)٤٥()ها منها والتدابري اخلاصة لدعمها أمسائالبلدان يف تلك الفئة ورفع

  إلدراج فيها؛ا عتبات أعلى من القائمةمن أمساء البلدان  رفععتبات   )أ(  

_______________  

  .٢٧املرجع نفسه، الفرع الثالث، الفقرة   )٤٢(

  .٢٨املرجع نفسه، الفقرة   )٤٣(

  .املرجع نفسه، الفرع السادس  )٤٤(

 .E.07.II.A.9منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )٤٥(
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 مــستوفيا يكـون  ال يكفـي أن ، مـن القائمـة  ه  امســبلـد مـؤهال لرفـع   اللكـي يكـون     )ب(  
  ؛)٤٦(لإلدراج فيهااحملددة إمنا ملعيارين من املعايري الثالثة وملعيار واحد فحسب 

 التأكـد مـن  مـا يـتعني   نيب، حـدة  مـرة وا القائمـة يتم التحقق من أهليـة اإلدراج يف         )ج(  
ــة  ــع أهليـ ــم رفـ ــري كـــل      يفمنـــها االسـ ــيت جتـ ــن االستعراضـــات الـ ــاقبني مـ ــني متعـ  استعراضـ
  سنوات؛ ثالث

االســم رفــع مــا ال يتطلــب بينة البلــد املعــين،  موافقــالقائمــةيتطلــب اإلدراج يف   )د(  
  .ذلك منها

  
   الرئيسية اليت حتصل عليها أقل البلدان منوا املزايا

ــةاء املتعــددونينفــذ الــشرك   ــة واملن   يف التنمي ظمــات ، مبــا يف ذلــك اجلهــات املاحنــة الثنائي
  .قل البلدان منوا بأساليب خمتلفةأدعم اصة لخاملتعددة األطراف، تدابري 

  
  املساعدة اإلمنائية الرمسية 

 أشـكال تعـاون الـتقين و   وال ألغـراض التنميـة   التمويل الثنائي  جمال تشمل تدابري الدعم يف     
حيقـق   ، مل٢٠٠٩وحـىت عـام   .  البلـدان املاحنـة  تتعهد ا طوعاالتزامات  األخرى عادة   املساعدة

 القـومي اإلمجـايل كمـساعدة إمنائيـة رمسيـة إىل      الدخل يف املائة من   ٠,١٥هدف ختصيص نسبة    
ــ ــة   أق ــا جمموع ــوا باعتباره ــدان من ــسعة ل البل ــن   إال ت ــة م ــات ماحن ــة   جه ــاون والتنمي ــة التع  منظم
جهــات  يف املائــة ســوى ســبعة ٠,٢  البــالغاحلــد األعلــىدي، ومل يــصل إىل امليــدان االقتــصا يف

ــصادي      و. ةماحنــ ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــضاء يف منظم ــدول األع يف  ،خصــصت ال
، ٢٠٠٩عـام   يف   يف املائة من دخلها القومي اإلمجايل ألقـل البلـدان منـوا              ٠,١٠  نسبة املتوسط،

يف عــام األعــضاء  يف املائــة الــيت خصــصتها هــذه الــدول ٠,٠٥  الـــ نــسبةعــنزيــادة ا يــشكل مبــ
  .على حدةبلد ل لك حمددةتوجد أهداف  إال أنه ال. ١٩٩٩

  
  الوصول إىل األسواق

 املعاملـة التجاريـة التفـضيلية،    نظـم مـن عـدد مـن    ا صـادرا يف تـستفيد أقـل البلـدان منـوا       
وصـول   تتـيح إمكانيـة    الـيت    “ةما عـدا األسـلح     شيء   كل ”الحتاد األورويب ا يف ذلك مبادرة   مبا

 االحتــاد أرســىوقــد . إىل األســواق بــدون رســوم أو حــصصمنتجــات أقــل البلــدان منــوا مجيــع 
. لبلـدان الناميـة األخـرى     ل ممـا هـي    ألقل البلـدان منـوا       كثر مالءمة أقواعد منشأ   األورويب مؤخرا   

 ولكـن لـدان منـوا،   وختص معظم البلـدان املتقدمـة النمـو األخـرى املنتجـات الـواردة مـن أقـل الب                 
 املبادرات األخـرى قـانون الواليـات املتحـدة األمريكيـة            وتشمل. ليس مجيعها، مبعاملة تفضيلية   

 ذلـك، بـدأ عـدد مـن         وباإلضـافة إىل  . بشأن النمو والفـرص يف أفريقيـا ملعظـم البلـدان األفريقيـة            
جـات الـواردة مـن    نتملامعاملـة  يف البلدان النامية، مبا يف ذلـك الربازيـل وتركيـا والـصني واهلنـد،          

  . معاملة تفضيليةأقل البلدان منوا
_______________  

ي يعتـرب بلـد مـا     كافيـا لكـ   إذا طبقت املعايري بصورة متماثلة، فسيكون عدم اسـتيفاء معيـار واحـد سـببا               )٤٦(
  . لرفع امسه من القائمةمؤهال
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  منظمة التجارة العامليةاليت تفرضها تزامات لما يتعلق بااللية فييضاملعاملة اخلاصة والتف

 معاملــة تعامــلأعــضاء يف منظمــة التجــارة العامليــة أن الــيت هــي  ألقــل البلــدان منــوا جيــوز  
 مـصاحل أقـل    علـى للحفـاظ منظمـة التجـارة العامليـة    اليت تفرضـها  تزامات لما يتعلق باال  يخاصة ف 

لقواعـــد يف تطبيـــق ا البلـــدان منـــوا، بـــسبل منـــها زيـــادة املرونـــة بالنـــسبة إىل أقـــل البلـــدان منـــوا 
 منــوا فتــرات انتقاليــة أطــول أمــدا ومــنح أقــل البلــدان ءات الــيت تــنظم التــدابري التجاريــةواإلجــرا

مـا يتعلـق   لية فييضلبلدان منوا أيضا معاملة تفـ  أقل املتعاوينبغي أن . وتقدمي املساعدة التقنية هلا  
  . باالنضمام إىل منظمة التجارة العاملية

  
  دعم بناء القدراتلتدابري 

جــرى إعــداد اإلطــار املتكامــل املعــزز ملــساعدة أقــل البلــدان منــوا علــى تنميــة القــدرات      
ــة يف جمــال التجــارة،    ــها الالزم ــرص التجارل تهااســتجاب حتــسني بطــرق من ــة لف ــا   ي ــاح هل ــيت تت ال

وتـنظم خمتلـف إدارات األمـم       . واندماجها على حنـو أفـضل يف نظـام التجـارة املتعـدد األطـراف              
  .قل البلدان منواألبناء القدرات لاملتحدة ووكاالا أنشطة 

  
  التدابري احملددة اليت اختذا منظومة األمم املتحدة

لتحــديات لدة اهتمامــا خاصــا مــة األمــم املتحــ نظوالتابعــة ملؤســسات امليــويل عــدد مــن    
ذات  لتعــاون الــتقينل بــرامج  وضــععــن طريــقيف جمــال التنميــة  أقــل البلــدان منــوا هــاتواجه الــيت

وقـد زادت تلـك احلـصة يف    . ألقل البلدان منـوا  من ميزانياا   حصةتخصيص  ب أو أهداف حمددة 
 جيــريج قيــام عــدد مــن الوكــاالت بتخــصيص أكثــر مــن نــصف نفقاــا لــربام   بالعقــد املاضــي 
مـن  تعـد   مـن أقـل البلـدان منـوا         بلـدان   ، هناك مخـسة     وبالتايل.  يف أقل البلدان منوا    االضطالع ا 

ــدة         ــم املتحــ ــه األمــ ــذي تقدمــ ــدعم الــ ــن الــ ــستفيدة مــ ــشرة املــ ــسية العــ ــدان الرئيــ ــني البلــ بــ
  .)٤٧(التنمية ألغراض

 البلـدان   مثلـي أقـل   كـي يتـسىن مل     ل اماليـ  ادعمـ  ، باإلضافة إىل ذلـك،    تقدم األمم املتحدة  و  
ــوا  ــشاركة من ــسنوية للجم  يفامل ــدورات ال ــة ال ــة العام ــل. عي ــشأ، وباملث ــن   أن ــدد م ؤســسات املع

متويـل مـشاركة ممثلـي    بغرض آليات مالية طوعية    واالتفاقيات اليت أبرمتها   ألمم املتحدة ل لتابعةا
 مــسامهات أقــل البلــدان منــوا يف عــالوة علــى ذلــك، وحــددت، .  يف عملياــاأقــل البلــدان منــوا

 مـــن امليزانيـــة اإلمجاليـــة  يف املائـــة٠,٠١ نـــسبتهد أقـــصى حبـــامليزانيـــة العاديـــة لألمـــم املتحـــدة 
  .)٤٨(املتحدة لألمم

_______________  

  .A/66/79-E/2011/107انظر  )٤٧(

يطبق هـذا احلـد األقـصى بـصرف النظـر عـن الـدخل القـومي هلـذه البلـدان أو أي عوامـل أخـرى حتـدد                   )٤٨(
 مــن  يف املائــة٠,٠٠١قــدره لمــسامهة لحــد أدىن حتديــد إال أنــه يلــزم .  املقــررة علــى الــدول األعــضاءاألنــصبة

 يف املائـة  ٩٠ بنـسبة   ختفـيض  أن ميـنح   البلدان منوا أيضا  أقل  بلد من    وحيق لكل . يزانية اإلمجالية لألمم املتحدة   امل
  . يف عمليات حفظ السالمسامهاتهمل
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 تقيــيم تــدابري الــدعم هــذه قبــل انعقــاد مــؤمتر األمــم املتحــدة الرابــع املعــين بأقــل   وأفــضى  
 م مــن زيادــا يف، علــى الــرغ الــدعمتــدابريلأن اســتنتاج مفــاده بلــدان منــوا وأثنــاء انعقــاده إىل ال

ــر  ــة و يف ا حمــدوداجمــاالت شــىت، أث ــة االجتماعي ــوا    التنمي ــدان من ــل البل ــصادية يف أق ــف االقت خيتل
  علـى حـدة    كـل بلـد   املترتبـة يف    ، يتعني إجراء تقييم لآلثـار       وبالتايل.  حسب البلد  كبريااختالفا  

ــى ــي  عــدم عل ــدعم املخــصص تلق ــل البال ــ ألق ــوال ــد دان من ــع  بع ــد  رف ــن اســم البل ــل قائمــم ة أق
  .منوا البلدان

  
   أقل البلدان منواقائمةمن   البلدانأمساءرفع عملية 

وفقا لقرار اجلمعيـة العامـة   ، فعال تستغرق عملية رفع اسم بلد من قائمة أقل البلدان منوا   
يتعلــق  وفيمــا. ، ســتة أعــوام علــى األقــل٢٠٠٤ديــسمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرخ ٥٩/٢٠٩

مـن  بلـد   كـل  يف حالـة من القائمـة، تنظـر جلنـة الـسياسات اإلمنائيـة      ء  األمسارفع  باستيفاء معايري   
توصـي برفـع    جيـوز للجنـة أن  وال  .البلدان يف االستعراض الذي جتريه كـل ثـالث سـنوات     هذه
 بعـد أن  إالمـن القائمـة يف التقريـر الـذي تقدمـه إىل الـس االقتـصادي واالجتمـاعي             بلـد    اسم

بلـد  الوبعـد أن يـستويف   . ن القائمـة يف استعراضـني متعـاقبني   مـ لرفـع امسـه    بلـد هـذا ال  تتبني أهلية   
 من القائمة ألول مـرة، يقـوم مـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة بإعـداد            األمساءمعايري رفع   

التابعـة لألمانـة   ذلك البلد وتقوم إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيـة   دضعف اقتصا عن   حملة
  .م األثر مسبقا بشأنهتقييلبإعداد تقرير العامة 

 يـورد يف وال يوصى برفع اسم بلد مـن القائمـة إال بعـد إجـراء اسـتعراض ثـان وبعـد أن            
حينئـذ، يقـوم   . سـتدامة الإمكانيات حتقيق التنمية فيه قابلة لك البلد أن    عن ذل  نين متعاقب يتقرير

ــسياسات         ــة ال ــى توصــية جلن ــاء عل ــراء بن ــاذ إج ــاعي باخت ــصادي واالجتم ــس االقت ــة ال اإلمنائي
هــذا الــشأن إىل اجلمعيــة العامــة الــيت حتــيط علمــا  يف  املوضــوعية التاليــة وحييــل قــراره دورتــه يف

بعـد مـرور ثـالث سـنوات علـى إحاطـة        قائمة أقـل البلـدان منـوا   من رفع اسم البلد    وي. بالتوصية
ا يف وخالل فترة الثالث سـنوات تلـك، يظـل البلـد مـدرج      . معية العامة علما بتوصية اللجنة    اجل

وال . املزايا املقترنة بكونه مدرجا يف تلك القائمـة        االستفادة من ويواصل  قائمة أقل البلدان منوا     
  .من القائمة فعالسم البلد ارفع ي  أنأ فترة االنتقال السلس إال بعدتبد

يـدل   للبلد املعين، ألنـه  ا هامحدثا رئيسيا  من قائمة أقل البلدان منوا        االسم رفعويشكل    
 يف زيـادة  يتجـسد   بعـض أهدافـه اإلمنائيـة علـى األقـل      حتقيـق يفلبلد أحرز تقدما كبريا  أن ا على

. وختفيـف حـدة ضـعف االقتـصاد        القـدرات البـشرية   تعزيـز   نصيب الفرد مـن الـدخل القـومي و        
ذه القائمـة، وهـي    العقود األربعـة األخـرية، رفعـت أمسـاء ثالثـة بلـدان فقـط مـن هـ                وعلى مدى 
). ٢٠١١يف عــام ( وملــديف )٢٠٠٧يف عــام (الــرأس األخــضر و) ١٩٩٤يف عــام (بوتــسوانا 

ــع أن       ــع اســم ســاموا مــن القائمــة ومــن املتوق ــد أوصــي برف ــع امسهــا وق ــة يف  يرف  مــن هــذه الفئ
  .)٤٩(٢٠١٤ عام

 تـدابري الـدعم اخلاصـة       مـن  أقل البلدان منوا اليت ترفع أمساؤها من القائمـة           ويف حني حترم    
 أمساؤهـا  رفـع ت البلدان اليت وتستمر.  جديدة امن القائمة فرص   رفع امسها    يتيح،  أقل البلدان منوا  ب

_______________  

 بــإقرار بعـد   علمــا مل حتـط ة برفــع اسـم غينيــا االسـتوائية مـن القائمــة ولكـن اجلمعيــة العامـ     أوصـي أيـضا   )٤٩(
 . لذلكيالس االقتصادي واالجتماع
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 إحـراز  علـى  مـساعدة البلـدان الناميـة       عمومـا مـن أجـل     الـذي يقـدم      الدعم   تلقييف  من القائمة   
 وإضـافة إىل ذلـك، فـإن      .  التنمية املستدامة واألهداف اإلمنائية لأللفية على سبيل املثـال         يفتقدم  

.  أفـضل للوصـول إىل األسـواق الرأمساليـة الدوليـة           تيح هلا سـبال   يمركز البلدان املتوسطة الدخل     
 األعمـال،   مـن جانـب دوائـر      هـذا املركـز أيـضا بنظـرة أكثـر إجيابيـة              حيظـى وعالوة على ذلك،    

وميكــن . يــؤدي إىل زيــادة االســتثمارات اخلاصــة، ال ســيما االســتثمارات املباشــرة األجنبيــة  ممــا
ــسبيا املرفوعــ  ــدان    هــاأمساؤ ةللبلــدان الكــبرية ن ــة لالســتثمار يف البل  مــن القائمــة أن تــشكل بواب

 واحلــــد مــــن الفقــــر يف الوظــــائف وإجيــــاد مــــو النفــــزعلــــى ح  بالتــــايلتعمــــلاــــاورة وأن 
  .بأكملها منطقة

  
 مـن قائمـة أقـل      ترفـع أمساؤهـا   األحكام القائمة الستراتيجية االنتقـال الـسلس للبلـدان الـيت            

  منوا البلدان

ــة العامــة ا     علــى ضــرورة االنتقــال الــسلس  ٥٩/٢٠٩لتأكيــد يف قرارهــا أعــادت اجلمعي
مـن القائمـة   األمساء رفع   البلدان منوا، لضمان أال يؤدي        من قائمة أقل   ترفع أمساؤها للبلدان اليت   

ميكـن ـا    للعمليـة الـيت   العامة اخلطوط ووضعتإىل تعطيل خطط التنمية وبراجمها ومشاريعها،   
ــة اجلموأوصــت .  االنتقــال الــسلسكفالــة ــأن تنــشئ حكومــة البلــد الــذي   عي رفــع امســه مــن  يب

القائمة، بالتعاون مع شركائه يف التنمية والتجارة الثنائيني واملتعددي األطراف، آليـة استـشارية       
األمـم   مـؤمتر    وقـد واظـب   . ذلكلـ  الالزمةلتيسري إعداد استراتيجية االنتقال وحتديد اإلجراءات       

مـة يف صـياغة اسـتراتيجية     من القائأمساؤهارفع تدان اليت دعم البلعلى املتحدة للتجارة والتنمية    
 ةمـن خـالل إجـراء حتليـل، يـتم علـى أسـاس كـل قطـاع علـى حـد                   هاواعتمادالنتقال السلس   ل

 أقـل البلـدان منـوا يف اسـتمرار التقـدم يف      صـفة ، ملدى أمهية اإلبقاء علـى      ةكل منتج على حد    أو
  .عملية التنمية

رفـع امسـه مـن القائمـة       ي أيـضا، البلـد الـذي        ٥٩/٢٠٩رار  يف القـ   ،دعت اجلمعية العامة  و  
بدعم من اآللية االستشارية، برصد تنفيذ استراتيجية االنتقال وإبقـاء          ،  إىل القيام على حنو وثيق    
التنميـة علـى دعـم     الـشركاء يف اجلمعيـة  وحثـت  . بـصورة منتظمـة  بذلك  األمني العام على علم     

 املــساعدة املقدمــة إىل البلــد الــذي يرفــع امســه مــن   ختفــيضتنفيــذ اســتراتيجية االنتقــال وجتنــب  
 البلـد  مـنح مواصـلة  ودعـت اجلمعيـة الـشركاء يف التجـارة إىل النظـر يف      .  بصورة فجائية القائمة

دعـت مجيـع أعـضاء منظمـة     و. جتارية أو ختفيضها تـدرجييا  أفضلياتالذي رفع امسه من القائمة     
فع امسه مـن القائمـة، حـسب االقتـضاء،     يرلد الذي   منح الب مواصلة   يف   النظرالتجارة العاملية إىل    

التفضيلية واإلعفاءات املتاحة ألقل البلدان منوا لفترة تتناسـب مـع حالـة التنميـة               اصة  املعاملة اخل 
  .البلد يف

 يونيـــه/ حزيـــران٢٩املـــؤرخ  ٦٥/٢٨٦ و ٥٩/٢٠٩قـــراري اجلمعيـــة العامـــة ل ووفقـــا  
 مـن  أمساؤهـا رفع  تتقدم الذي حترزه البلدان اليت      ، تقوم جلنة السياسات اإلمنائية برصد ال      ٢٠١١

ثــالث ذي جتريــه كــل ســتعراض الــال مكمــال لذلــك عنــصراالقائمــة يف جمــال التنميــة، باعتبــار  
املقبـل  سـتعراض   االإطـار   يف   ، اللجنـة أيـضا    جتـري يتوقـع أن    و. سنوات لقائمة أقـل البلـدان منـوا       
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 ااستعراضـ ، ل ثـالث سـنوات   مـن االستعراضـات الـيت جتـرى كـ     ٢٠١٢جرى يف عـام   الذي سي 
متابعـة  باعتبـار ذلـك      ، للممارسات احلالية ولألحكام املرتبطـة بعمليـة االنتقـال الـسلس           اوتقييم

واقتـراح مـا ميكـن اختـاذه مـن         حتديـد   بغـرض   أقل البلدان منوا،    ب املعينملؤمتر األمم املتحدة الرابع     
  . ملواصلة تعزيز اآلليات القائمةعمليةإجراءات 

ن اســتراتيجية ألمــن القائمــة مــؤخرا عــن قلقهــا  أمساؤهــا لــدان الــيت رفعــت وأعربــت الب  
 بسبب عدم وجـود فهـم       من الناحية العملية   مل حتقق جناحا كبريا   االنتقال السلس القائمة حاليا     

ــا  ــشترك مل ــه ضــمنا  م ــدم وضــوح   تعني ــة وع ــسؤولاجله ــهاةامل ــك  و.  عن ــى ذل ــيس  ،عــالوة عل ل
قيـامهم  واصـلة  ملالتنميـة  يف لـشركاء  لمبادئ توجيهية حمـددة  ة أية والية تشريعية أو  ستراتيجيالل
ويف الوقـت احلـايل   .  بلد رفع امسـه مـن القائمـة      املساعدة اإلمنائية، إىل   مبا يف ذلك  تقدمي الدعم،   ب

عن التفـاوض مـع الـشركاء يف التنميـة لـضمان      يكون البلد الذي يرفع امسه من القائمة مسؤوال  
أعربـت  و.  أقل البلدان منوا   اليت حتصل عليها   متيازاتاال و ملزايامن ا بصورة فجائية   عدم حرمانه   

ـا مل تتلـق سـوى القليـل مـن          ألأيـضا عـن خيبـة أملـها         مـن القائمـة     أمساؤها  البلدان اليت رفعت    
 إسـداء   أواألخرى سواء من حيث بناء القـدرات      الدعم من األمم املتحدة أو املنظمات الدولية        

  .والعمليةخرى اهلامة  أو من حيث القضايا األاملشورة

 مــن القائمــة عــن تقــديرها  أمساؤهــاالــيت رفعــت  البلــدان ويف الوقــت الــذي أعربــت فيــه  
أقـل البلـدان منـوا،    اليت حتصل عليها زايا املبعض فترة االستفادة من تمديد للشركائها يف التنمية    

قــة  بطريولــيس ذت علــى أســاس خمــصص ن تلــك التــدابري قــد اختــ ألأعربــت أيــضا عــن قلقهــا  
  . اقتصر على بعض الشركاء تلك املزايامنحوأن  منهجية

وضع اهلدف الطموح املتمثـل يف متكـني   قد  برنامج العمل حيث إنعالوة على ذلك،    و  
، يلـزم   ٢٠٢٠مـن القائمـة حبلـول عـام          األمسـاء رفـع    معـايري    من اسـتيفاء  نصف أقل البلدان منوا     

عـدم   مـن القائمـة      ترفـع أمساؤهـا   بلـدان الـيت     ة االنتقال السلس بطريقـة تكفـل لل       استراتيجيتعزيز  
  .منوا تستحقها باعتبارها من أقل البلدانكانت  مجيع املزايا اليت حرماا بصورة مفاجئة من

اقتنـاعهم الراسـخ   عن هم يف التنمية    ؤلعديد من أقل البلدان منوا وشركا     اومن مث، يعرب      
 مــن القائمــة يف أمساؤهــارفع تيــة حبيــث ال تواجــه البلــدان الــيت ســ  عزيــز العمليــة احلالبــضرورة ت

مـن  أمساؤهـا   اهلائلة اليت واجهتها البلدان اليت رفعـت  وحاالت انعدام اليقني املستقبل التحديات   
وحتديـد   مـن القائمـة  األمسـاء  رفـع   ما ينطوي عليه متاما  ومن املهم أيضا توضيح     . مؤخراالقائمة  

  .اجلهات املسؤولة عنها

ــة  اجتمــاع عقــد علــى هــامش  ويف   ــة الثاني ــيتاجتماعــات اللجن ــدورة ت عقــد ال ــاء ال  أثن
  ألقل البلدان منـوا    سلسال نتقالواالتعزيز الدعم الدويل    بشأن  اخلامسة والستني للجمعية العامة     

 قام بتنظيمه مكتب ممثل األمـم املتحـدة الـسامي ألقـل البلـدان منـوا                 ،رفع أمسائها من تلك الفئة    ل
ــدان ــشت      والبل ــة، نوق ــصغرية النامي ــة ال ــدول اجلزري ــساحلية وال ــة غــري ال ــدابري ال النامي ــةت  العملي

وتـشمل هـذه التـدابري      . ها مـن القائمـة    ت أمساؤ  للبلدان اليت رفع   اليت خصصت لالنتقال السلس   
للبلـدان الـيت ترفـع     االحتـاد األورويب  الـيت يتـيح مبوجبـها    “مـا عـدا األسـلحة    شيء  كل”مبادرة  
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ملـدة  حـصص   وصـول إىل األسـواق دون رسـوم أو      الاالسـتمرار يف    إمكانيـة   قائمة  أمساؤها من ال  
، قـرر جملـس اإلطـار املتكامـل املعـزز      وباملثـل .  من القائمة االسمرفعثالث سنوات إضافية بعد     

 ملـدة  اإلطـار    مـن مـن القائمـة     أمساؤهـا    البلـدان املرفوعـة      استفادةألقل البلدان منوا متديد إمكانية      
املبادرات لفترة أطول على أسـاس كـل   تلك  قد ينظر الس يف إمكانية متديد       و. ثالث سنوات 

 قرارهـا   مـن ٤ الفقـرة  ، قـررت اجلمعيـة العامـة يف       ٢٠١١يونيـه   /حزيـران  ويف. حالة على حـدة   
 تقدمي الدعم الـذي تـوفره ألغـراض الـسفر، يف حـدود املـوارد املتاحـة، للبلـدان الـيت               ٦٥/٢٨٦

  .ترة تناسب حالة التنمية يف البلد أقصاها ثالث سنواتمن القائمة لفأمساؤها رفعت 
  
   باالنتقال السلسعينمإنشاء فريق عامل املتعلقة بوالية ال

مــن قائمــة األمســاء رفــع  عمليــة بــضرورة أن تكــونالن اســطنبول أقــرت الــدول يف إعــ   
ملـساس  ا للحيلولـة دون  مـن احلـوافز وتـدابري الـدعم         مناسـبة    مبجموعة   مصحوبةالبلدان منوا    أقل

الـدول  وباإلضـافة إىل ذلـك، وافقـت    . هـا مـن القائمـة    أمساؤرفـع تالبلدان الـيت    التنمية يف بعملية
سـترفع  قـل البلـدان منـوا الـيت         ألأن تعمل على وضع وتنفيذ استراتيجيات لالنتقال السلس         على  

  .)٥٠( منها أمساؤها اليت رفعتوالبلدان من القائمة أمساؤها

عمــل علــى أنــه يلــزم  ال، فقــد نــص برنــامج  ٥٩/٢٠٩لعامــة وبنــاء علــى قــرار اجلمعيــة ا   
 نتقــالاالســتراتيجية ال وفقــا املرتبطــة مبركــز أقــل البلــدان منــوا واملزايــاالتــدرج يف إلغــاء التــدابري 

نـص أيـضا علـى    و .)٥١(كل بلد من هذه البلـدان يف  اخلاصة  التنميةحالة  مع مراعاة   هلا،  السلس  
ــيت تـــويلأن  ــدان الـ ــا  البلـ ــوا   ترفـــع أمساؤهـ ــدان منـ ــل البلـ ــة أقـ ــن قائمـ ــع دورمـ ــادة يف وضـ  القيـ

. مهيـة األ أمـر بـالغ   ،  يف التنميـة ويف التجـارة     استراتيجيات لالنتقال السلس، بدعم من شركائها       
، مبــن فـيهم منظومـة األمــم املتحـدة، دعــم    يف التنميـة ويف التجـارة   الــشركاء أن يواصـل وينبغـي  

النظـر يف   و فجائيـة بـصورة    دة املاليـة والتقنيـة     املـساع  خفـض تنفيذ اسـتراتيجية االنتقـال وجتنـب        
. )٥٢(القائمــة يرفــع امســه مــن    علــى أســاس ثنــائي للبلــد املعــين الــذي      مــنح أفــضليات جتاريــة  

 فريـــق عامـــل خمـــصص ملواصـــلة دراســـة وتعزيـــز عمليـــة   إنـــشاءاجلمعيـــة العامـــة إىل  ودعيـــت
  .)٥٣(السلس االنتقال

  
  أهداف الفريق العامل

يق العامـل املخـصص يف تعزيـز عمليـة االنتقـال الـسلس وتيـسري                يتمثل اهلدف العام للفر     
 من القائمة أو البلـدان الـيت   سترفع أمساؤهاتوافق اآلراء على أوسع نطاق ممكن بني البلدان اليت        

قــل  إضــافية ألضــماناتشــركائهم يف التنميــة، ممــا يــوفر ومــن القائمــة بالفعــل أمساؤهــا رفعــت 
  .كب التنمية عن رالبلدان منوا بأا لن تتخلف

_______________  

 ،٢٠١١مـايو  / أيـار ١٣-٩تقرير مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منوا، اسطنبول، تركيـا،              )٥٠(
)A/CONF.219/7( ،١٤، الفقرة الفصل األول. 

 .١٤١ الفقرة  الفرع السادس،املرجع نفسه، الفصل الثاين، )٥١(

 .١٤٢املرجع نفسه، الفقرة  )٥٢(

 .١٤٣ة املرجع نفسه، الفقر )٥٣(
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سـيتوقف العمـل ـا    لتدابري اليت لسلس إجراء حتليل  النتقال  لالعداد استراتيجية   إل ويلزم  
لفريــق العامــل يف ينظـر ا و. لـذلك علــى حنـو يراعــي الظـروف اخلاصــة لكـل بلــد    األثـر احملتمــل  و

 ويقـدم  م من القائمة بشكل عا   ترفع أمساؤها العملية اليت تؤدي إىل االنتقال السلس للبلدان اليت         
 هــذه أن تــسهم يف زيــادة فعاليــة  املعنيــةاجلهــاتميــع جل الــيت ميكــن ــاالــسبل ن أتوصــيات بــش

لفريق العامـل أيـضا    يقدم ا و.  من القائمة  اليت ترفع أمساؤها  العملية وتوفري حوافز إضافية للبلدان      
لالسـتفادة  مـن القائمـة    ترفـع أمساؤهـا   دعم اجلهود اليت تبذهلا البلـدان الـيت   سبلتوصيات بشأن  
  . اجلديدمبركزها املرتبطة املزايابشكل فعال من 

مـن  امسـه   اليت ميكن ا لبلـد رفـع   السبللفريق العامل مقترحات بشأن أن يقدم ا  وينبغي  
 للوقـف تفـادي اآلثـار الـسلبية       لأطـول   زمنيـة   القائمة أن يبقي على تـدابري الـدعم اخلاصـة لفتـرة             

،  مـن ذلـك  واألهـم .  مـن أقـل البلـدان منـوا     بلـدا  له بوصـفه املفاجئ للمعاملة التفضيلية املمنوحة   
مــن  ترفــع أمساؤهــاســلس للبلــدان الـيت   أي اقتــراح مـن هــذا القبيــل إىل انتقـال   يــؤدي ينبغـي أن 
رفـع  بعـد  بـصورة كـبرية   املقدمـة إليهـا    املـساعدة الدوليـة    خفـض  لضعف احتمال نظرا  القائمة،  
  .القائمة منأمسائها 

  :ة ملداوالت الفريق العامل فيما يليتتمثل األهداف احملددو  

اســـتعراض االســـتراتيجية احلاليـــة لالنتقـــال الـــسلس، مبـــا يف ذلـــك االمتيـــازات     )أ(  
لبلـدان  ل  مـن القائمـة أو  الـيت ترفـع أمساؤهـا   لبلـدان  ل التنميـة     يف شركاءالـ  خصـصها والتدابري اليت   

  من القائمة بالفعل؛أمساؤها رفعت اليت 

 لألثـر  ،هـا مـن القائمـة      امس رفعياليت   كل بلد من البلدان      الةوفقا حل ،  إجراء حتليل   )ب(  
ــى   ــب عل ــذي ميكــن أن يترت ــدم  ال ــيع ــوا   تلق ــدان من ــل البل ــ أق ــث   ،ا حمــددادعم ــن حي ــام  املزاي

  ؛االلتزامات على حد سواءو

 ومنـهم ها يف التنميـة،  ؤ أقـل البلـدان منـوا وشـركا      هـا تقييم التحديات الـيت تواجه      )ج(  
 مــدة وحتديــد سلس وتنفيــذهاالــنتقــال لال تــدابري  وضــعالتفــاوض بــشأناملنظمــات الدوليــة، يف 

  االنتقالية؛ الفترة

 توفرهـــا حتـــسني احلـــوافز الـــيت الـــيت ميكـــن ـــاالـــسبل تقـــدمي توصـــيات بـــشأن   )د(  
  استراتيجيات االنتقال السلس وتنفيذها؛

ــشأن     )هـ(   ــدمي توصــيات حمــددة ب ــع مواصــلةتق ــ مجي ــة يف شركاء ال ــنحالتنمي ــا م  مزاي
 تلـك  مـنح وبـشأن وقـف      البالغة األمهية  ااالت    بعض  من القائمة يف   ترفع أمساؤها لبلدان اليت   ل

  .التنمية  منه واحتياجاتكل بلديف  التنمية حالةتفق مع مبا ياملزايا بطريقة تدرجيية منظمة 
  

  التنظيم

 ني ميــسرينعـ ي اجلمعيـة العامـة الفريـق العامـل حتــت رعايـة رئـيس اجلمعيـة الـذي         تنـشئ   
 تـضم و.  واآلخر من أحد الشركاء يف التنمية      حدمها من أحد أقل البلدان منوا     أ،   اثنني مشاركني

لناميــة البلــدان اوالتنميـة  يف الرئيــسيني لــشركاء ل ومــل ممـثلني ألقــل البلــدان منـوا  نـواة الفريــق العا 
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إىل لنظر وبـا . تـوازن اجلغـرايف العـادل    ال إىل مراعـاة   وينبغي أن يـسعى    والبلدان الرئيسية األخرى  
أن لـدول األعـضاء األخـرى املهتمـة        جيـوز أيـضا ل    ،  مفتوحـة للجميـع     العامـل  لفريـق ا أن عضوية 

 لبلـدان الـيت رفعـت     امـشاركة   وسـتكون   . ن تقـدم مـسامهات موضـوعية      أ يف مداوالتـه و    تشارك
على حنـو نـشط   ها من القائمة  أمسائاليت متت التوصية برفعالبلدان  حديثا من القائمة أو     أمساؤها

  . استراتيجيات االنتقال السلسبشأنتفاوض لغة األمهية للبا

عدد مـن االجتماعـات   أي و اعا تنظيميا ملناقشة برنامج عملهلفريق العامل اجتم  يعقد ا و  
 خـرباء مـن   منـهم عدد من اخلرباء، بلفريق العامل  ا يستعنيو. ايعتربه امليسران املشاركان ضروري   

مــن و ؤســسات املاليــة واإلمنائيــة األخــرى املو لعامليــةمنظومــة األمــم املتحــدة ومنظمــة التجــارة ا 
 أعــضاء الفريــق يــستفيد منــهاتقــدمي عــروض إىل يــدعى هــؤالء اخلــرباء و. األوســاط األكادمييــة

علـى سـبيل املثـال التقـارير     ،  باملوضـوع صـلة  ذاتوثائق بلفريق العامل أيضا   يستعني ا و. العامل
ومــؤمتر األمــم  عيــة وجلنــة الــسياسات اإلمنائيــة ماالــيت تعــدها إدارة الــشؤون االقتــصادية واالجت 

لفريق العامل توصيات بشأن حتسني عمليـة االنتقـال الـسلس           ا يقدمو. املتحدة للتجارة والتنمية  
  . قرار جديد بشأن هذا املوضوعاختاذ دف السابعة والستنيإىل اجلمعية العامة يف دورا 

  
ــال لتن     - ٦٦/٥٥٧ ــة يف جــدول األعم ــود املتبقي ــا    البن ــة يف دور ــة العام ــا اجلمعي ظــر فيه

  السادسة والستني

ديـسمرب  / كـانون األول ٢٤، املعقـودة يف  ٩٣قررت اجلمعية العامة، يف جلـستها العامـة       
، أن تبقــى البنــود التاليــة مدرجــة يف جــدول األعمــال للنظــر فيهــا يف دورــا الــسادسة    ٢٠١١

ــيت    ــود ال ــة والبن ــسائل التنظيمي ــستني باإلضــافة إىل امل ــا إعمــاال للنظــام    وال ــتعني النظــر فيه ــد ي  ق
  :للجمعية العامة الداخلي

  تقرير الس االقتصادي واالجتماعي  - ٩البند 

متالزمـة نقـص املناعـة      /تنفيذ إعـالن االلتـزام بـشأن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                - ١٠البند 
ــدز(املكتــــسب  ــ) اإليــ ــسياسينيواإلعالنــ ــة  ني الــ ــشأن فــــريوس نقــــص املناعــ  بــ

  )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /البشرية

  :الرياضة من أجل السالم والتنمية  - ١١البند 

  ل األعلى األوليمبـيسلمي أفضل من خالل الرياضة واملثبناء عامل   )أ(  

  األزمة العاملية للسالمة على الطرق  - ١٢البند 

  ما يف أفريقياال سيوعقد دحر املالريا يف البلدان النامية، : ٢٠١٠-٢٠٠١  - ١٣البند 

التنفيذ واملتابعة املتكامالن واملنـسقان لنتـائج املـؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات القمـة                  - ١٤البند 
ــادين      ــاعي وامليـ ــصادي واالجتمـ ــدانني االقتـ ــدة يف امليـ ــم املتحـ ــدها األمـ ــيت تعقـ الـ

  ما املتصلة

  ثقافة السالم  - ١٥البند 
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  :التنمية املستدامة  - ١٩البند 

 وبرنــامج مواصــلة تنفيــذ جــدول أعمــال ٢١ل أعمــال القــرن تنفيــذ جــدو  )أ(  
   ونتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة٢١القرن   

  :جمموعات البلدان اليت تواجه أوضاعا خاصة  - ٢٢البند 

   املعين بأقل البلدان منواالرابعمؤمتر األمم املتحدة متابعة   )أ(  

  تقرير جملس األمن  - ٣٠البند 

  تقرير جلنة بناء السالم  - ٣١البند 

دعم منظومة األمم املتحدة للجهود اليت تبذهلا احلكومات يف سبيل تعزيز وتوطيد              - ٣٢البند 
  الدميقراطيات اجلديدة أو املستعادة

  زاعـدور املاس يف تأجيج الن  - ٣٣البند 

  :منع نشوب النـزاعات املسلحة  - ٣٤البند 

ية املنازعــــات بالوسـائل الـسلمية ومنـع     تعزيــز دور الوساطـــة فـــي تـسو        )أ(  
  نشوب النـزاعات وحلها

زاعات اليت طال أمدها يف منطقة جمموعة بلدان جورجيا وأوكرانيا وأذربيجان    ـالن  - ٣٥البند 
  ومولدوفا وآثارها على السالم واألمن والتنمية على الصعيد الدويل

  احلالة يف الشرق األوسط  - ٣٦البند 

  فلسطنيقضية   - ٣٧البند 

  أذربيجانيف احلالة يف األراضي احملتلة   - ٣٩البند 

  مسألة جزيرة مايوت القمرية  - ٤٠البند 

ــا الوســـطى   - ٤٢البند  ــة   : احلالـــة يف أمريكـ التقـــدم احملـــرز يف تـــشكيل منطقـــة ســـالم وحريـ
  ودميقراطية وتنمية

  مسألة قربص  - ٤٣البند 

  لدميقراطيةالعدوان املسلح على مجهورية الكونغو ا  - ٤٤البند 

  )مالفيناس(مسألة جزر فوكالند   - ٤٥البند 

  حالة الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف هاييت  - ٤٦البند 

 العدوان اإلسـرائيلي املـسلح علـى املنـشآت النوويـة العراقيـة وآثـاره اخلطـرية علـى                    - ٤٧البند 
سلمية الـ  األغـراض  النظام الدويل الثابت فيمـا يتعلـق باسـتخدام الطاقـة النوويـة يف           

  الدوليني  والسالم واألمنوعدم انتشار األسلحة النووية
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  آثار احتالل العراق للكويت وعدوانه عليها  - ٤٨البند 

  :الدويل التقدم احملرز يف التنفيذ والدعم: ل تنمية أفريقياــدة من أجــالشراكة اجلدي  - ٦٣البند 

رز يف التنفيـــذ التقـــدم احملـــ: الـــشراكة اجلديـــدة مـــن أجـــل تنميـــة أفريقيـــا  )أ(  
  الدويل والدعم

ـــأســــباب الن  )ب(   ـــزاع فـــ ــا وحتقيــــق الــــس ـــ ـــالم الــــدائم والتنميــي أفريقيــ ة ـــ
  فيها املستدامة

 تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية واملساعدة الغوثيـة الـيت تقـدمها األمـم املتحـدة يف                - ٧٠البند 
  :حاالت الكوارث، مبا يف ذلك املساعدة االقتصادية اخلاصة

تعزيـــز تنـــسيق املـــساعدة اإلنــــسانية الـــيت تقـــدمها األمـــم املتحــــدة يف         )أ(  
  الطوارئ حاالت

  تقدمي املساعدة إىل الشعب الفلسطيين  )ب(  

  تقدمي املساعدة االقتصادية اخلاصة إىل فرادى البلدان أو املناطق  )ج(  

  تقرير حمكمة العدل الدولية  - ٧٢البند 

  دوليةتقرير احملكمة اجلنائية ال  - ٧٥البند 

  :احمليطات وقانون البحار  - ٧٦البند 

  احمليطات وقانون البحار  )أ(  

  تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة  - ١١٠البند 

  تقرير األمني العام عن صندوق بناء السالم  - ١١١البند 

  :انتخابات مللء الشواغر يف األجهزة الرئيسية  - ١١٣البند 

  العدل الدوليةانتخاب مخسة أعضاء يف حمكمة   )ج(  

  :انتخابات مللء الشواغر يف األجهزة الفرعية وانتخابات أخرى  - ١١٤البند 

  يف جلنة الربنامج والتنسيقعشرين عضوا انتخاب   )أ(  

ــم        )ج(   ــامج األمــ ــس إدارة برنــ ــضوا يف جملــ ــشرين عــ ــسعة وعــ ــاب تــ انتخــ
  للبيئة املتحدة

  :تعيينات أخرىتعيينات مللء الشواغر يف األجهزة الفرعية و  - ١١٥البند 

  تعيني أعضاء يف جلنة املؤمترات  )و(  

  وحدة التفتيش املشتركةتعيني أعضاء يف   )ز(  

  إقرار تعيني مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان  )ح(  
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  تعيني قضاة حمكمة األمم املتحدة للمنازعات  )ط(  

  تعيني قضاة حمكمة األمم املتحدة لالستئناف  )ي(  

   أعضاء جدد يف األمم املتحدةقبول  - ١١٦البند 

  متابعة نتائج مؤمتر قمة األلفية  - ١١٧البند 

  األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاباستراتيجية   - ١١٨البند 

ــال   - ١١٩البند  ــة االحتفـ ــاء  متابعـ ــام علـــى إلغـ ــائيت عـ ــارة الرقيـــق عـــرب بـــذكرى مـــرور مـ   جتـ
  األطلسي احمليط

  ملتحدةتنفيذ قرارات األمم ا  - ١٢٠البند 

  ةتنشيط أعمال اجلمعية العام  - ١٢١البند 

ــسائل       - ١٢٢البند  ــضائه واملـ ــدد أعـ ــادة عـ ــن وزيـ ــس األمـ ـــادل يف جملـ ــل العـــ ــسألـــة التمثيـ مـ
  الصلة ذات

  :تعزيز منظومة األمم املتحدة  - ١٢٣البند 

   املتحدةاألممتعزيز منظومة   )أ(  

  ة الشؤون العامليةيف إدار األمم املتحدةنظومة مل املركزيدور ال  )ب(  

  التدابري واملقترحات: إصالح األمم املتحدة  - ١٢٤البند 

متابعــة توصــيات جلنــة التحقيــق املــستقلة يف برنــامج األمــم املتحــدة للــنفط مقابــل    - ١٢٥البند 
  ةالغذاء بشأن التنظيم اإلداري والرقابة الداخلي

سؤولني عن أعمال اإلبـادة اجلماعيـة   احملكمة اجلنائية الدولية حملاكمة األشخاص امل     - ١٢٧البند 
وغري ذلك مـن االنتـهاكات اجلـسيمة للقـانون اإلنـساين الـدويل املرتكبـة يف إقلـيم             
رواندا واملواطنني الروانديني املسؤولني عـن أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة وغريهـا مـن                 

اير ينـ /كـانون الثـاين   ١يف أراضي الدول اـاورة بـني       املرتكبة  االنتهاكات املماثلة   
  ١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٣١ و

احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املـسؤولني عـن االنتـهاكات اجلـسيمة للقـانون                - ١٢٨البند 
  ١٩٩١ اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام

   األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتنيإلجنازاآللية الدولية   - ١٢٩البند 

   والربملانات الوطنية واالحتاد الربملاين الدويلاألمم املتحدةالتعاون بني   - ١٣٠البند 

  :التقارير املالية والبيانات املالية املراجعة وتقارير جملس مراجعي احلسابات  - ١٣١البند 

  عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم  )أ(  
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تحــــدة الــــسامي صــــناديق التربعــــات الــــيت يــــديرها مفــــوض األمــــم امل   )ب(  
  الالجئني لشؤون

  املخطط العام لتجديد مباين املقر  )ج(  

  استعراض كفاءة األداء اإلداري واملايل لألمم املتحدة  - ١٣٢البند 

  ٢٠١١-٢٠١٠امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   - ١٣٣البند 

  ٢٠١٣-٢٠١٢امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   - ١٣٤البند 

  طيط الربامجخت  - ١٣٥البند 

  حتسني احلالة املالية لألمم املتحدة  - ١٣٦البند 

  خطة املؤمترات  - ١٣٧البند 

  جدول األنصبة املقررة لقسمة نفقات األمم املتحدة  - ١٣٨البند 

  إدارة املوارد البشرية  - ١٣٩البند 

  وحدة التفتيش املشتركة  - ١٤٠البند 

  النظام املوحد لألمم املتحدة  - ١٤١البند 

  تقرير عن أنشطة مكتب خدمات الرقابة الداخلية  - ١٤٢د البن

  إقامة العدل يف األمم املتحدة  - ١٤٣البند 

متويل احملكمة اجلنائيـة الدوليـة حملاكمـة األشـخاص املـسؤولني عـن أعمـال اإلبـادة                  - ١٤٤البند 
اجلماعية وغري ذلك مـن االنتـهاكات اجلـسيمة للقـانون اإلنـساين الـدويل املرتكبـة          

ــة     إق يف ــادة اجلماعي ــديني املــسؤولني عــن أعمــال اإلب ــدا واملــواطنني الروان ــيم روان ل
ــن  ــا م ـــة  وغريه ــهاكات املماثلــ ــةاالنت ــاورة بــني      املرتكب ــدول ا ـــي أراضــي ال  فـ

  ١٩٩٤ديسمرب /كانون األول ٣١ يناير و/كانون الثاين ١

نتــهاكات اجلــسيمة متويــل احملكمــة الدوليــة حملاكمــة األشــخاص املــسؤولني عــن اال  - ١٤٥البند 
ــذ     للقـــانون ــيم يوغوســـالفيا الـــسابقة منـ اإلنـــساين الـــدويل الـــيت ارتكبـــت يف إقلـ

  ١٩٩١ عام

ـــة واملتعلقــــة بامليزانيــــة لتمويــــل عمليــــات األمــــم املتحــــدة     - ١٤٦البند  اجلوانــــب اإلداريـــــــ
  السالم حلفظ

  متويل قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي  - ١٤٧البند 

  متويل بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد  - ١٤٨البند 

  متويل عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار  - ١٤٩البند 
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  متويل قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص  - ١٥٠البند 

  متويل بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية  - ١٥١البند 

ــة       مت  - ١٥٢البند  ــتقرار يف مجهوريـــ ــق االســـ ــدة لتحقيـــ ــم املتحـــ ــة األمـــ ــة منظمـــ ــل بعثـــ ويـــ
  الدميقراطية الكونغو

  الشرقيةمتويل بعثة األمم املتحدة يف تيمور   - ١٥٣البند 

   ليشيت-متويل بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور   - ١٥٤البند 

  متويل بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا  - ١٥٥البند 

  امتويل بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجي  - ١٥٦ند الب

  متويل بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت  - ١٥٧البند 

  متويل بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو  - ١٥٨البند 

  متويل بعثة األمم املتحدة يف ليربيا  - ١٥٩البند 

  :تحدة حلفظ السالم يف الشرق األوسطمتويل قوات األمم امل  - ١٦٠البند 

  قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك  )أ(  

  قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان  )ب(  

  متويل بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان  - ١٦١البند 

  متويل بعثة األمم املتحدة يف السودان  - ١٦٢البند 

  الستفتاء يف الصحراء الغربيةمتويل بعثة األمم املتحدة ل  - ١٦٣البند 

  متويل العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور  - ١٦٤البند 

  )٢٠٠٩ (١٨٦٣متويل األنشطة الناشئة عن قرار جملس األمن   - ١٦٥البند 
      

  املقررات املتخذة بناء على تقارير اللجنة األوىل -  ٢
  

   مبا يف ذلك دور األمم املتحدة يف ميدان التحققالتحقق من مجيع جوانبه،  - ٦٦/٥١٣

 كــــانون ٢، املعقـــودة يف  ٧١يف جلـــستها العامــــة  أحاطـــت اجلمعيــــة العامـــة علمــــا،     
  .)٥٤(، بتقرير اللجنة األوىل٢٠١١ديسمرب /األول

_______________  

)٥٤( A/66/405.  
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  استعراض تنفيذ اإلعالن اخلاص بتعزيز األمن الدويل  - ٦٦/٥١٤

ديــسمرب / كــانون األول٢، املعقــودة يف ٧١قــررت اجلمعيــة العامــة، يف جلــستها العامــة   
، أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورا  )٥٥(، بنــاء علــى توصــية اللجنــة األوىل ٢٠١١

  .“استعراض تنفيذ االعالن اخلاص بتعزيز األمن الدويل”الثامنة والستني البند املعنون 
  

  سالحدور العلم والتكنولوجيا يف سياق األمن الدويل ونزع ال  - ٦٦/٥١٥

ديــسمرب / كــانون األول٢، املعقــودة يف ٧١يف جلــستها العامــة قــررت اجلمعيــة العامــة،   
ول األعمــال املؤقــت لــدورا ، أن تــدرج يف جــد)٥٦(، بنــاء علــى توصــية اللجنــة األوىل ٢٠١١
ــسابع ــون  الــ ــد املعنــ ــستني البنــ ــدويل    ”ة والــ ــن الــ ــياق األمــ ــا يف ســ ــم والتكنولوجيــ دور العلــ

  .“السالح ونزع
  

  القذائف  - ٦٦/٥١٦

ديــسمرب / كــانون األول٢، املعقــودة يف ٧١قــررت اجلمعيــة العامــة، يف جلــستها العامــة   
 واو املــؤرخ ٥٤/٥٤، وقــد أشــارت إىل قراراــا )٥٧(، بنــاء علــى توصــية اللجنــة األوىل ٢٠١١

 ٢٠٠٠نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٠ ألــف املــؤرخ ٥٥/٣٣ و ١٩٩٩ديــسمرب /كــانون األول ١
 تـــشرين ٢٢ املـــؤرخ ٥٧/٧١ و ٢٠٠١نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٩  بـــاء املـــؤرخ٥٦/٢٤ و

 املـؤرخ  ٥٩/٦٧ و ٢٠٠٣ديـسمرب  / كـانون األول   ٨ املـؤرخ    ٥٨/٣٧ و   ٢٠٠٢نوفمرب  /الثاين
ــانون األول٣ ــسمرب / كــ ــؤرخ ٦١/٥٩ و ٢٠٠٤ديــ ــانون األول٦ املــ ــسمرب / كــ  ٢٠٠٦ديــ
 ٨ املــــؤرخ ٦٠/٥١٥ا  وإىل مقرراــــ٢٠٠٨يــــسمرب د/ كــــانون األول٢ املــــؤرخ ٦٣/٥٥ و

 ٢٠٠٧ديـــــسمرب / كـــــانون األول٥ املـــــؤرخ ٦٢/٥١٤ و ٢٠٠٥ديـــــسمرب /كـــــانون األول
تـدرج يف جـدول األعمـال املؤقـت          ، أن ٢٠١٠ديـسمرب   / كانون األول  ٨ املؤرخ   ٦٥/٥١٧ و

  .“القذائف”لدورا السابعة والستني البند املعنون 
  

 اء اخلارجيبناء الثقة يف أنشطة الفضوالشفافية تدابري كفالة   - ٦٦/٥١٧

ديــسمرب / كــانون األول٢، املعقــودة يف ٧١يف جلــستها العامــة  اجلمعيــة العامــة، قــررت  
ــاء علــى توصــية اللجنــة األوىل   ٢٠١١ ــد أشــارت )٥٧(، بن ــا ، وق  ٨ املــؤرخ ٦٥/٦٨ إىل قراره

لقـة ـذه املـسألة، أن تـدرج يف جـدول             والقـرارات الـسابقة املتع     ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول 
بنـاء الثقـة يف   والـشفافية  كفالـة  تـدابري  ”األعمال املؤقت لدورا الثامنـة والـستني البنـد املعنـون          

 .“أنشطة الفضاء اخلارجي

_______________  

)٥٥( A/66/406 ٧، الفقرة.  

)٥٦( A/66/411 ٧، الفقرة.  

)٥٧( A/66/412 ٧١، الفقرة.  
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 جتارة األسلحةمعاهدة   - ٦٦/٥١٨

ديــسمرب /ألولا كــانون ٢، املعقــودة يف ٧١يف جلــستها العامــة  اجلمعيــة العامــة، قــررت  
ــة األوىل ٢٠١١ ــاء علــى توصــية اللجن ــة بتــصويت مــسجل  ،)٥٧(، بن  صــوتا مقابــل ١٦٦بأغلبي

ــاع شــيء ال ــصويت ١٣ وامتن ــد أشــارت )٥٨( عــضوا عــن الت ــا ، وق ــؤرخ ٦٤/٤٨ إىل قراره  امل
رة النهائيـة للجنـة     يف حـدود املـوارد املتاحـة، الـدو         ،، أن تعقـد   ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول  ٢

 ١٧  إىل١٣ مـن   يف الفتـرة معاهـدة جتـارة األسـلحة   إبرام  التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة املعين ب     
ختتــام األعمــال املوضــوعية للجنــة التحــضريية والبــت يف   ال  يف نيويــورك٢٠١٢فربايــر /شــباط

 .ذكور أعاله امل من القرار٨، عمال بالفقرة  باملوضوعمجيع املسائل اإلجرائية ذات الصلة
  

 ٢٠١٢برنامج العمل واجلدول الزمين املقترحان للجنة األوىل لعام   - ٦٦/٥١٩

ديـسمرب  / كـانون األول ٢، املعقـودة يف  ٧١يف جلـستها العامـة      وافقت اجلمعيـة العامـة،        
، علـى برنـامج العمـل واجلـدول الـزمين املقتـرحني             )٥٩(، بناء علـى توصـية اللجنـة األوىل        ٢٠١١

 .)٦٠( على النحو الوارد يف مرفق تقرير اللجنة األوىل٢٠١٢للجنة لعام 

_______________  

  :كانت نتيجة التصويت كما يلي  )٥٨(

االحتاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، األرجنتني، األردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، : املؤيدون  
 إكوادور، ألبانيا، أملانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان،

أوغندا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا اجلديدة، باراغواي، باالو، الربازيل، بربادوس، 
و، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسنن، الربتغال، بروين دار السالم، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغالديش، بنما، ب

، بريو، بيالروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ) املتعددة القوميات-دولة  (البوسنة واهلرسك، بولندا، بوليفيا
 ليشيت، جامايكا، اجلبل األسود، اجلزائر، جزر البهاما، -ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا، تيمور 

 اجلمهورية مجهورية ترتانيا املتحدة، مر، جزر مارشال، اجلمهورية التشيكية،جزر سليمان، جزر الق
الدومينيكية، مجهورية كوريا، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، 

، ، زمبابويمجهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبويت، الدامنرك، الرأس األخضر، رومانيا، زامبيا
س، سانت ت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفساموا، سان تومي وبرينسييب، سان مارينو، سانت فنسن

لوسيا، سري النكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، سورينام، السويد، 
 غابون، غانا، غرينادا، غواتيماال، سويسرا، سرياليون، سيشيل، شيلي، صربيا، الصني، طاجيكستان، العراق،

، فنلندا، فيجي، فييت ) البوليفارية-مجهورية ( بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبني، فرتويال -غيانا، غينيا، غينيا 
نام، قربص، قريغيزستان، كازاخستان، الكامريون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، 

 كينيا، التفيا، لبنان، لكسمربغ، ليربيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو،
مايل، ماليزيا، مدغشقر، املغرب، املكسيك، مالوي، ملديف، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا 

، ) املوحدة-ات والي(الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميامنار، ميكرونيزيا 
ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجرييا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هاييت، اهلند، هندوراس، هنغاريا، 

  اليونان  ،هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان

  ال أحد: املعارضون  

، باكستان، البحرين، اجلمهورية )ية اإلسالم-مجهورية (اإلمارات العربية املتحدة، إيران : املمتنعون  
  .اململكة العربية السعودية، اليمن، عمان، قطر، الكويت، ليبيا، مصر، العربية السورية، السودان

)٥٩( A/66/421 ٥، الفقرة.  

)٦٠( A/66/421. 
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  )اللجنة األوىل(ختطيط الربامج   - ٦٦/٥٢٠

 كــــانون ٢، املعقـــودة يف  ٧١أحاطـــت اجلمعيــــة العامـــة علمــــا، يف جلـــستها العامــــة      
  .)٦١(، بتقرير اللجنة األوىل٢٠١١ديسمرب /األول

      
  السياسية اخلاصةاملقررات املتخذة بناء على تقارير جلنة املسائل  -  ٣

  )اللجنة الرابعة(وإاء االستعمار 
  

ــواحي        - ٦٦/٥٢١ ــع ن ــسالم مــن مجي ــات حفــظ ال اســتعراض شــامل لكامــل مــسألة عملي
  العمليات هذه

 كــــانون ٩، املعقـــودة يف  ٨١يف جلـــستها العامــــة  أحاطـــت اجلمعيــــة العامـــة علمــــا،     
ـــــاء االســـــتعمار ، بتقريـــــر جلنـــــة املـــــسائل الـــــسياسية اخلاصـــــة وإ ٢٠١١ديـــــسمرب /األول

  .)٦٢()الرابعة اللجنة(
  

  مسألة جبل طارق  - ٦٦/٥٢٢

ديــسمرب / كــانون األول٩، املعقــودة يف ٨١قامــت اجلمعيــة العامــة، يف جلــستها العامــة    
، )٦٣()اللجنـة الرابعـة  (، بناء على توصية جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء االستعمار      ٢٠١١

 وإىل البيــانني ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول١٠ؤرخ  املــ٦٥/٥٢١وقــد أشــارت إىل مقررهــا 
يف يرلندا الـشمالية    آ املتحدة لربيطانيا العظمى و    اململكةاللذين وافقت عليهما حكومتا إسبانيا و     

أكتــوبر / األولتــشرين ٢٧ ويف مدريــد يف )٦٤(١٩٨٤نــوفمرب / الثــاينتــشرين ٢٧بروكــسل يف 
رق قـد أنـشئ، عمـال بالبيـان     ن جبـل طـا  ، وقد الحظت أن املنتدى الثالثي للحوار بشأ   ٢٠٠٤
 بصورة منفصلة عن عملية بروكـسل ويف إطـار البيـان املـشترك الـصادر عـن حكومـات                    األخري

  :يلي ، مبا٢٠٠٤ديسمرب / األولكانون ١٦إسبانيا واململكة املتحدة وجبل طارق يف 

 ٢٧حثت احلكومتني كلتيهمـا علـى التوصـل، انطالقـا مـن روح البيـان املـؤرخ                    )أ(  
، إىل حل ائي ملسألة جبل طارق، مـع مراعـاة مـصاحل وتطلعـات               ١٩٨٤نوفمرب  / الثاين تشرين

املتخذة يف هذا الصدد واملبـادئ املنطبقـة ووفقـا لـروح           العامة   اجلمعيةسكانه، يف ضوء قرارات     
  ؛ املتحدةاألممميثاق 

 بـإحراز   رحبت باستمرار جناح املنتدى الثالثـي للحـوار وبـالتزام املـشاركني فيـه               )ب(  
  .٢٠٠٩  عامتقدم يف ستة جماالت جديدة للتعاون يف

_______________  

)٦١( A/66/422.  

)٦٢( A/66/428.  

)٦٣( A/66/434 ٢٨، الفقرة.  

)٦٤( A/39/732املرفق ،.  
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برنــامج العمــل واجلــدول الــزمين املقترحــان للجنــة املــسائل الــسياسية اخلاصــة   - ٦٦/٥٢٣
  للدورة السابعة والستني للجمعية العامة) اللجنة الرابعة(وإاء االستعمار 

ديـسمرب  / كـانون األول ٩يف ، املعقـودة  ٨١وافقت اجلمعيـة العامـة، يف جلـستها العامـة             
، )٦٥()اللجنـة الرابعـة  (، بناء على توصية جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء االستعمار      ٢٠١١

برنامج العمل واجلدول الزمين املقترحني للجنة للدورة السابعة والـستني للجمعيـة العامـة،              على  
  .)٦٦(نحو املبني يف مرفق تقرير اللجنةعلى ال

  
ــيط  - ٦٦/٥٢٤ ــربامج ختطــ ــتعمار    ( الــ ــاء االســ ــة وإــ ــسياسية اخلاصــ ــسائل الــ ــة املــ جلنــ

  ))الرابعة اللجنة(

 كــــانون ٩، املعقـــودة يف  ٨١أحاطـــت اجلمعيــــة العامـــة علمــــا، يف جلـــستها العامــــة      
، بتقريـــــر جلنـــــة املـــــسائل الـــــسياسية اخلاصـــــة وإـــــاء االســـــتعمار  ٢٠١١ديـــــسمرب /األول

  .)٦٧()الرابعة اللجنة(
      

  خذة بناء على تقارير اللجنة الثانيةاملقررات املت -  ٤
  

  املسائل املتعلقة بسياسات االقتصاد الكلي  - ٦٦/٥٤٢

ــة       ــستها العامـ ــا، يف جلـ ــة علمـ ــة العامـ ــت اجلمعيـ ــودة يف ٩١أحاطـ ــانون ٢٢، املعقـ  كـ
  .)٦٨(، بتقرير اللجنة الثانية٢٠١١ديسمرب /األول

  
ين بالغابـات يف مـؤمتر األمـم     الدورة التاسـعة ملنتـدى األمـم املتحـدة املعـ          إسهام  - ٦٦/٥٤٣

 املتحدة للتنمية املستدامة
ديـسمرب  / كـانون األول ٢٢، املعقـودة يف  ٩١ اجلمعية العامة، يف جلـستها العامـة     قررت  
 إىل مقــرر الــس االقتـــصادي   وقــد أشــارت  ، )٦٩(، بنــاء علــى توصــية اللجنــة الثانيــة     ٢٠١١

الــذي  اإلعــالن الــوزاري تقــر، أن ٢٠١١يوليــه / متــوز٢٧ املــؤرخ ٢٠١١/٢٤٨االجتمــاعي و
 جلــزء الرفيــع املــستوى مــن الــدورة التاســعة ملنتــدى األمــم املتحــدة املعــين بالغابــات    اعتمــد يف ا

ــشطة  مبناســبة  ــدء أن ــات  ب ــة للغاب ــسنة الدولي ــه )٧٠(ال ــم املتحــدة  إىل  وأن حتيل ــؤمتر األم ــة  م للتنمي
يونيـه  /حزيـران  ٢٢ إىل   ٢٠ن  الفتـرة مـ    يف   ، الربازيل، املستدامة املقرر عقده يف ريو دي جانريو      

 .يف املؤمترلمنتدى بوصفه إسهاما ل ٢٠١٢
_______________  

)٦٥( A/66/435 ٥، الفقرة.  
)٦٦( A/66/435.  
)٦٧( A/66/436.  
)٦٨( A/66/438.  

  .١٧، الفقرة A/66/440/Add.1انظر   )٦٩(

، الفصل (E/2011/42) ٢٢، امللحق رقم ٢٠١١للمجلس االقتصادي واالجتماعي، الوثائق الرمسية   )٧٠(
  .األول، الفرع ألف، مشروع املقرر األول
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اعتمــاد املنظمــات غــري احلكوميــة وغريهــا مــن اموعــات املتعلقــة بترتيبــات ال  - ٦٦/٥٤٤
يف و املــستدامة الرئيــسية املعنيــة ومــشاركتها يف مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة  

  للمؤمتر العملية التحضريية

ديـسمرب  / كـانون األول ٢٢، املعقـودة يف  ٩١يف جلـستها العامـة   امة، قررت اجلمعية الع    
الترتيبــات التاليــة العتمــاد املنظمــات غــري وضــع ، )٧١(، بنــاء علــى توصــية اللجنــة الثانيــة٢٠١١

احلكومية وغريها من اموعـات الرئيـسية املعنيـة ومـشاركتها يف مـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة                    
 :للمؤمترضريية يف العملية التحواملستدامة 

مركز استشاري لدى الـس االقتـصادي    هلاجيب على اموعات الرئيسية اليت    - ١  
املدرجـة  اموعـات الرئيـسية     مبا يف ذلك    (باعتبارها منظمات غري حكومية     حاليا  واالجتماعي  

لتنميــة ااملعنيــة بلجنــة ال قائمــة باالســتناد إىلأمساؤهــا يف قائمــة الــس االقتــصادي واالجتمــاعي 
ي للتنمية املستدامة، أن تبلـغ      اموعات الرئيسية اليت اعتمدت يف مؤمتر القمة العامل       و )املستدامة

وال يتعني علـى املنظمـات غـري احلكوميـة     .  يف املؤمتر وأن تسجل أمساءها للمشاركة   املؤمترأمانة  
  .منفصل شكلباملعتمدة أن تسجل أمساءها يف كل اجتماع من اجتماعات اللجنة التحضريية 

جيوز للمنظمات غـري احلكوميـة وغريهـا مـن اموعـات الرئيـسية الـيت لـيس هلـا                      - ٢  
طلبـا إىل   أن تقـدم  املؤمتر واملـسامهة يف أعمالـه  حضور   ترغب يف    ولكنها حاليا مركز استشاري 

  :ملعلومات التاليةا توفريتقدمي الطلب ل ويلزم. املؤمتر هلذا الغرضأمانة 

ــة    )أ(   ــم املنظم ــات االتــصال  اس ــا ومعلوم  ــة ــوان وجهــة    املتعلق ــك العن ، مبــا يف ذل
  الرئيسية؛ االتصال

  مقصد املنظمة؛  )ب(  

الربامج واألنشطة اليت تـضطلع ـا املنظمـة يف امليـادين املتـصلة مبوضـوع املـؤمتر،            )ج(  
  تلك الربامج واألنشطة؛ب االضطالعمع اإلشارة إىل البلد أو البلدان اليت جيري فيها 

ــد   )د(   ــشطةاألتأكي ــا  ن  ــضطلع ــيت ت ــي     ال ــوطين أو اإلقليم ــصعيد ال ــى ال ــة عل  املنظم
  الدويل؛ أو

نسخ من التقارير الـسنوية للمنظمـة أو غريهـا مـن التقـارير، مـشفوعة بالبيانـات               )هـ(  
  واملسامهات املالية، مبا يف ذلك املسامهات احلكومية؛األموال صادر ملقائمة باملالية و

ن الــيت حيملــون جنــسيتها  اهليئــة اإلداريــة للمنظمــة وأمســاء البلــدا أعــضاء بقائمــة   )و(  
  ؛)ملنظمات الدوليةإىل ابالنسبة (

 وأمســاء  ألعــضاء لشــارة إىل العــدد اإلمجــايل   اإل مــع وصــف لعــضوية املنظمــة،     )ز(  
  املنظمات األعضاء وتوزيعها اجلغرايف؛

_______________  

  .١٧، الفقرة A/66/440/Add.1انظر   )٧١(
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  أو لوائحها الداخلية؛/نسخة من دستور املنظمة و  )ح(  

  .استمارة التسجيل األويل اليت تعدها أمانة املؤمترملء   )ط(  

تقـدم  و. قبـل بـدء املـؤمتر   هو أربعـة أشـهر      تقدمي طلبات االعتماد    املوعد النهائي ل    - ٣  
غـري  باملنظمـات    أمانـة املـؤمتر، بـدعم مـن دائـرة االتـصال              وتـستعرض . املؤمترأمانة  الطلبات إىل   

 األمم املتحـدة املعنيـة، حـسب االقتـضاء، مـدى      احلكومية يف األمم املتحدة وغريها من كيانات 
ــلل املقدمــةصــلة عمــل املنظمــات   املــسائل  يف ومــشاركتها اســتنادا إىل خلفيتــها  بــاملؤمتراتطلب

. مؤمتر القمة العاملي للتنمية املـستدامة     نتائج   يف عملية متابعة     وخباصةالتنمية املستدامة،   ب املتعلقة
لطلــب ل املقدمــة أن املنظمـة   املعلومـات املقدمــة يف ضــوء يـيم  أظهــر التقوتقـدم أمانــة املـؤمتر، إذا  

لتبـت يف   بأعمـال املـؤمتر، توصـيات إىل اجلمعيـة العامـة            صـلة نـشطتها   ألوأن  للمـشاركة    مؤهلة
تقــوم أمانــة و.  اعتمــاد تلــك املنظمــات غــري احلكوميــة وغريهــا مــن اموعــات الرئيــسيةمــسألة

 األسـباب ب اجلمعيـة العامـة   مبوافـاة ،  من هـذا القبيـل  وصية فيها تتقدميف احلاالت اليت ال   املؤمتر،  
  .ذاته الوقت توصياا يف ميتقدوب  إىل ذلكدعتاليت 

  
 جمموعات البلدان اليت تواجه أوضاعا خاصة  - ٦٦/٥٤٥

ــة       ــستها العامـ ــا، يف جلـ ــة علمـ ــة العامـ ــت اجلمعيـ ــودة يف ٩١أحاطـ ــانون ٢٢، املعقـ  كـ
  .)٧٢(انية، بتقرير اللجنة الث٢٠١١ديسمرب /األول

  
تنفيذ برنـامج عمـل بروكـسل للعقـد     ألمني العام عن تقييم واستعراض     تقرير ا   - ٦٦/٥٤٦

 على مدى عشر سنوات  لصاحل أقل البلدان منوا٢٠١٠-٢٠٠١

ــت   ــة أحاطـ ــة العامـ ــا اجلمعيـ ــة   علمـ ــستها العامـ ــودة يف ٩١، يف جلـ ــانون ٢٢، املعقـ  كـ
تقيـيم  ”  املعنـون  بتقرير األمني العـام    ،)٧٣(، بناء على توصية اللجنة الثانية     ٢٠١١ديسمرب  /األول

 لـصاحل أقـل   ٢٠١٠-٢٠٠١واستعراض العشر السنوات لتنفيذ برنامج عمـل بروكـسل للعقـد          
 .)٧٤(“البلدان منوا

  
 القضاء على الفقر وقضايا إمنائية أخرى  - ٦٦/٥٤٧

ــة       ــستها العامـ ــا، يف جلـ ــة علمـ ــة العامـ ــت اجلمعيـ ــودة يف ٩١أحاطـ ــانون ٢٢، املعقـ  كـ
 .)٧٥(، بتقرير اللجنة الثانية٢٠١١سمرب دي/األول

_______________  

)٧٢( A/66/443.  

)٧٣( A/66/443/Add.1 ١١، الفقرة.  

)٧٤( A/66/66-E/2011/78.  

)٧٥( A/66/444.  
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 األنشطة التنفيذية من أجل التنمية  - ٦٦/٥٤٨

ــة       ــستها العامـ ــا، يف جلـ ــة علمـ ــة العامـ ــت اجلمعيـ ــودة يف ٩١أحاطـ ــانون ٢٢، املعقـ  كـ
  .)٧٦(، بتقرير اللجنة الثانية٢٠١١ديسمرب /األول

  
  بلدان اجلنوببرييز غرييرو االستئماين من أجل التعاون فيما بنيصندوق   - ٦٦/٥٤٩

ديـسمرب  / كـانون األول ٢٢، املعقـودة يف  ٩١يف جلـستها العامـة    اجلمعية العامة،   قررت  
 ٢٠ املـؤرخ  ٣٨/٢٠١إىل قرارهـا  وقـد أشـارت    ،  )٧٧(، بناء علـى توصـية اللجنـة الثانيـة         ٢٠١١

 ١٩٨٦ديــسمرب / كــانون األول٨ملــؤرخ  ا٤١/٤٥٧مقررهــا و ١٩٨٣ديــسمرب /كــانون األول
 فيـه وثيقـة نـريويب    أقـرت  الـذي    ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٢١ؤرخ   امل ٦٤/٢٢٢وقرارها  
تعيـد  أن  ؤمتر األمم املتحدة الرفيع املستوى املعـين بالتعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب،            ملاخلتامية  

 صندوق برييز غرييرو االسـتئماين للتعـاون االقتـصادي والـتقين فيمـا بـني البلـدان الناميـة                تسمية
 .“يز غرييرو االستئماين من أجل التعاون فيما بني بلدان اجلنوبصندوق بري” ليصبح

  
 يوم األمم املتحدة من أجل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب  - ٦٦/٥٥٠

ديـسمرب  / كـانون األول ٢٢، املعقـودة يف  ٩١ يف جلـستها العامـة    اجلمعية العامة،  قررت  
 ٢٣ املـؤرخ  ٥٨/٢٢٠إىل قرارهـا  وقـد أشـارت    ،  )٧٧(، بناء علـى توصـية اللجنـة الثانيـة         ٢٠١١

 تغــيري تــاريخ االحتفــال بيــوم  ٢٠١٢ أن يــتم ابتــداء مــن عــام  ،٢٠٠٣ديــسمرب /كــانون األول
 ١٢ديـسمرب إىل  / كـانون األول ١٩األمم املتحدة من أجل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب من     

ني لتعــاون الــتقين فيمــا بــلوم الــذي اعتمــد فيــه مــؤمتر األمــم املتحــدة  ســبتمرب، ختليــدا لليــ/أيلــول
 خطـة عمـل بـوينس آيـرس لتـشجيع وتنفيـذ التعـاون الـتقين فيمـا                ١٩٧٨ يف عام    البلدان النامية 

 .)٧٨(بني البلدان النامية
  

  لجمعية العامةل والستني ةبعالسالدورة لبرنامج عمل اللجنة الثانية   - ٦٦/٥٥١

ديـسمرب  / كـانون األول   ٢٢، املعقـودة يف     ٩١العامة، يف جلستها العامة     وافقت اجلمعية     
الـسابعة والـستني    للدورة  ، على برنامج عمل اللجنة      )٧٩(، بناء على توصية اللجنة الثانية     ٢٠١١

 : أدناهالواردعلى النحو لجمعية العامة ل

  لومات واالتصاالت ألغراض التنميةتسخري تكنولوجيات املع  - ١البند 

_______________  

)٧٦( A/66/445.  

  .١٩، الفقرة A/66/445/Add.2انظر   )٧٧(

  يـــــرس،آيمـــــا بـــــني البلـــــدان الناميـــــة، بـــــوينس  لتعـــــاون الـــــتقين فلتقريـــــر مـــــؤمتر األمـــــم املتحـــــدة  )٧٨(
 A.78.II.A.11ة، رقـــم املبيـــع  منـــشورات األمـــم املتحـــد   (١٩٧٨ســـبتمرب / أيلـــول١٢ -أغـــسطس / آب٣٠

  .، الفصل األول)والتصويب

)٧٩( A/66/450 ٨، الفقرة.  
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  :املسائل املتعلقة بسياسات االقتصاد الكلي  - ٢البند 

   التجارة الدولية والتنمية  )أ(    

  النظام املايل الدويل والتنمية  )ب(    

  على حتمل الدين اخلارجي والتنميةالقدرة   )ج(    

ــام       - ٣البند  ــة لعـ ــل التنميـ ــدويل لتمويـ ــؤمتر الـ ــائج املـ ــذ نتـ ــة وتنفيـ ــؤمتر ٢٠٠٢متابعـ  واملـ
  ٢٠٠٨االستعراضي لعام 

  :التنمية املستدامة  - ٤البند 

 وبرنــامج مواصــلة تنفيــذ جــدول أعمــال ٢١تنفيــذ جــدول أعمــال القــرن   )أ(  
  القمة العاملي للتنمية املستدامة ونتائج مؤمتر ٢١ القرن

متابعـة وتنفيـذ اسـتراتيجية موريـشيوس ملواصـلة تنفيـذ برنـامج العمـل مــن           )ب(  
  غرية الناميةة للدول اجلزرية الصأجل التنمية املستدام

   الدوليـــة للحد من الكـــوارثاالستراتيجية  )ج(  

  احلالية واملقبلةالبشرية محاية املناخ العاملي ملنفعة األجيال   )د(  

تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التــصحر يف البلــدان الــيت تعــاين مــن    )هـ(  
  أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا/اجلفاف الشديد و

  وع البيولوجيفاقية التنات  )و(  

ــه       )ز(   ــة عــن دورت ــامج األمــم املتحــدة للبيئ ــر جملــس إدارة برن االســتثنائية تقري
  عشرة الثانية

  عةياالنسجام مع الطب  )ح(  

   مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددةتعزيز  )ط(  

ز وتعزيـ ) املوئـل الثـاين  (تنفيذ نتـائج مـؤمتر األمـم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية          - ٥البند 
  )موئل األمم املتحدة(ت البشرية برنامج األمم املتحدة للمستوطنا

  اهلجرة الدولية والتنمية: العوملة واالعتماد املتبادل  - ٦البند 

  :جمموعات البلدان اليت تواجه أوضاعا خاصة  - ٧البند 

   املعين بأقل البلدان منواالرابعمؤمتر األمم املتحدة متابعة   )أ(  

ة تتــصل باالحتياجــات واملــشاكل الــيت تنفــرد ــا البلــدان   إجــراءات حمــدد  )ب(  
نتـــائج املـــؤمتر الـــوزاري الـــدويل للبلـــدان الناميـــة : الناميـــة غـــري الـــساحلية

الــساحلية وبلــدان املــرور العــابر الناميــة والبلــدان املاحنــة واملؤســسات   غــري
   بالتعاون يف جمال النقل العابراملالية واإلمنائية الدولية املعين
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  :القضاء على الفقر وقضايا إمنائية أخرى  - ٨ البند

  ـد األمـــــــم املتحـــــــــدة الثــــاين للقـــــضــــاء علــــى الفقـــــر   ــــــــذ عقـــــــ تنفي  )أ(  
)٢٠١٧-٢٠٠٨(  

  تعاون يف ميدان التنمية الصناعيةال  )ب(  

  :األنشطة التنفيذية من أجل التنمية  - ٩البند 

ع سـنوات لألنـشطة     كـل أربـ   الـذي جيـري     االستعراض الشامل للسياسات      )أ(  
  يةمن أجل التنم اليت تضطلع ا منظومة األمم املتحدةالتنفيذية 

  التعاون فيما بني بلدان اجلنوب  )ب(  

  التنمية الزراعية واألمن الغذائي  - ١٠البند 

السيادة الدائمة للشعب الفلسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القـدس              - ١١البند 
  وري احملتل على مواردهم الطبيعيةان العرب يف اجلوالن السالشرقية، وللسك

  
  )اللجنة الثانية(ختطيط الربامج   - ٦٦/٥٥٢

ــة       ــستها العامـ ــا، يف جلـ ــة علمـ ــة العامـ ــت اجلمعيـ ــودة يف ٩١أحاطـ ــانون ٢٢، املعقـ  كـ
  .)٨٠(، بتقرير اللجنة الثانية٢٠١١ديسمرب /األول

      
  ة الثالثةاملقررات املتخذة بناء على تقارير اللجن -  ٥

  
التقريــــران اللــــذان نظــــرت فيهمــــا اجلمعيــــة العامــــة فيمــــا يتــــصل مبــــسألة     - ٦٦/٥٣١

  االجتماعية التنمية

ــا،      ــة علمـ ــة العامـ ــت اجلمعيـ ــة  أحاطـ ــستها العامـ ــودة يف ٨٩يف جلـ ــانون ١٩، املعقـ  كـ
املعنــونني ، بتقريــري األمــني العــام )٨١(، بنــاء علــى توصــية اللجنــة الثالثــة ٢٠١١ديــسمرب /األول

نفيذ نتائج مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة االجتماعيـة ونتـائج دورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية            ت’’
األزمــة االجتماعيـــة  : ٢٠١١عـــام لاحلالـــة االجتماعيــة يف العــامل   ’’ و )٨٢(‘‘الرابعــة والعــشرين  

 .“التنمية االجتماعية” املقدمني يف إطار البند املعنون )٨٣(‘‘العاملية
  

  أسبابه وعواقبهو سألة العنف ضد املرأةملقررة اخلاصة املعنية مبتقرير ا  - ٦٦/٥٣٢

ــت   ــة أحاطـ ــة العامـ ــا اجلمعيـ ــة  ،  علمـ ــستها العامـ ــودة يف ٨٩يف جلـ ــانون ١٩، املعقـ  كـ
مبـذكرة األمـني العـام الـيت حييـل ـا             ،)٨٤(، بناء على توصية اللجنة الثالثة     ٢٠١١ديسمرب  /األول

_______________  

)٨٠( A/66/451.  

)٨١( A/66/454 (Part II) ٣٦، الفقرة.  

)٨٢( A/66/124.  

)٨٣( A/66/226.  

)٨٤( A/66/455و  Corr.1 ٢٧، الفقرة.  
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 املقدمـة يف إطـار البنـد    )٨٥(أسبابه وعواقبـه و عنف ضد املرأةالسألة اخلاصة املعنية مب تقرير املقررة   
 .“النهوض باملرأة”املعنون 

  
ــة         - ٦٦/٥٣٣ ــة احلقيق ــدويل للحــق يف معرف ــاليوم ال ــال ب ــام عــن االحتف ــني الع ــر األم تقري

  يتعلق باالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان والحترام كرامة الضحايا فيما

ــت   ــة أحاطـ ــة العامـ ــا اجلمعيـ ــة  ، يف علمـ ــستها العامـ ــودة يف ٨٩ جلـ ــانون ١٩، املعقـ  كـ
بتقريـر األمـني العـام عـن االحتفـال           ،)٨٦(، بناء على توصية اللجنة الثالثـة      ٢٠١١ديسمرب  /األول

ــسان       ــهاكات اجلــسيمة حلقــوق اإلن ــق باالنت ــة احلقيقــة فيمــا يتعل ــدويل للحــق يف معرف ــاليوم ال ب
  .)٨٧(والحترام كرامة الضحايا

  
 نظرت فيهما اجلمعية العامة فيما يتصل مبسألة تعزيز حقـوق           ذانالل التقريران  - ٦٦/٥٣٤

  الطفل ومحايتها

ــة       ــستها العامـ ــا، يف جلـ ــة علمـ ــة العامـ ــت اجلمعيـ ــودة يف ٨٩أحاطـ ــانون ١٩، املعقـ  كـ
، بالتقريرين التاليني املقدمني يف إطـار      )٨٨(، بناء على توصية اللجنة الثالثة     ٢٠١١ديسمرب  /ألولا

  :‘‘وق الطفل ومحايتهاتعزيز حق”البند املعنون 

ي البغـاء   ــــ م ف ـــ ال واستغالهل ـة بيـع األطفـ    ــة مبسأل ــة املعني ـــررة اخلاص ـــر املق ــتقري  )أ(  
  ؛)٨٩(واملواد اإلباحية

  .)٩٠(تقرير األمني العام عن الطفلة  )ب(  
  

القـضاء علـى    يتصل مبسألة   التقريران اللذان نظرت فيهما اجلمعية العامة فيما          - ٦٦/٥٣٥
 نصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصبالع

ــة       ــستها العامـ ــا، يف جلـ ــة علمـ ــة العامـ ــت اجلمعيـ ــودة يف ٨٩أحاطـ ــانون ١٩، املعقـ  كـ
، بتقريـر جلنـة القـضاء علـى التمييـز           )٩١(، بناء علـى توصـية اللجنـة الثالثـة         ٢٠١١ديسمرب  /األول

 وتقرير األمني العام عـن اجلهـود        )٩٢(سعة والسبعني العنصري عن دورتيها الثامنة والسبعني والتا     
العاملية من أجل القضاء التام على العنصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل                   

 .)٩٣(بذلك من تعصب والتنفيذ الشامل إلعالن وبرنامج عمل ديربان ومتابعتهما
_______________  

)٨٥( A/66/215.  

)٨٦( A/66/457 ٢١، الفقرة.  

)٨٧( A/66/335و  Add.1.  

)٨٨( A/66/458 ٣٣، الفقرة.  

  .A/66/228انظر  )٨٩(

)٩٠(  A/66/257.  

)٩١( A/66/460 ١٨، الفقرة.  

  ).A/66/18( ١٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، امللحق رقم   )٩٢(

)٩٣( A/66/328.  
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  تقرير األمني العام عن حق الشعوب يف تقرير املصري  - ٦٦/٥٣٦

ــة       ــستها العامـ ــا، يف جلـ ــة علمـ ــة العامـ ــت اجلمعيـ ــودة يف ٨٩أحاطـ ــانون ١٩، املعقـ  كـ
ــة  ٢٠١١ديــسمرب /األول ــة الثالث ــاء علــى توصــية اللجن ــر األمــني العــام عــن حــق   ، )٩٤(، بن بتقري

  .)٩٥(املصري الشعوب يف تقرير
  

تعزيــز حقــوق سألة  الــيت نظــرت فيهــا اجلمعيــة العامــة فيمــا يتــصل مبــ  الوثــائق  - ٦٦/٥٣٧
  نسان ومحايتهااإل

ــة       ــستها العامـ ــا، يف جلـ ــة علمـ ــة العامـ ــت اجلمعيـ ــودة يف ٨٩أحاطـ ــانون ١٩، املعقـ  كـ
 التاليــة املقدمــة يف إطــار ، بالوثــائق)٩٦(، بنــاء علــى توصــية اللجنــة الثالثــة٢٠١١ديــسمرب /األول

 :“تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها”البند املعنون 
  

 ):أ(يف إطار البند الفرعي 

 ؛)٩٧(لثانية بعد املائةإىل ا عن دوراا املائة جنة املعنية حبقوق اإلنسانتقرير الل  )أ(  

 عـــــن دورتيهـــــا اخلامـــــسة واألربعــــــني    تقريـــــر جلنـــــة مناهـــــضة التعـــــذيب      )ب(  
  ؛)٩٨(واألربعني والسادسة

 للتربعـات مـن     تقرير األمني العام عـن حالـة صـندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين                )ج(  
 ؛)٩٩(صرةمكافحة أشكال الرق املعاأجل 

  ؛)١٠٠(تقرير األمني العام عن صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب  )د(  

 تقريــر األمــني العــام عــن التــدابري الراميــة إىل زيــادة حتــسني فعاليــة نظــام هيئــات    )هـ(  
 ؛)١٠١(املعاهدات وتنسيقه وإصالحه

ــات        )و(   ــر رؤســاء هيئ ــا تقري  ــل ــام حيي ــني الع ــن األم ــوق معاهــدات ح مــذكرة م ق
  ؛)١٠٢( والعشرينالثالثاإلنسان عن اجتماعهم 

_______________  

)٩٤( A/66/461 ٢٠، الفقرة.  

)٩٥(  A/66/172. 
)٩٦( A/66/462 ٥، الفقرة.  

ـــ الرمســقائالوثــ )٩٧( ـــون، امللحــــق رق ــــة والست ـــة، الــدورة السادســ ــــة للجمعيــة العامـ  ، اـــلد)A/66/40 (٤٠م ي
  .)والثاين  اجلزءان األول (لثاينلد ااألول وا

  ).(A/66/44 ٤٤ امللحق رقم املرجع نفسه، )٩٨(

)٩٩( A/66/217.  

)١٠٠( A/66/276.  

)١٠١( A/66/344.  

)١٠٢( A/66/175.  
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عـن الـصندوق اخلـاص املنـشأ مبوجـب      حييـل ـا التقريـر    مذكرة من األمني العام       )ز(  
ــة        ــة أو العقوب ــذيب وغــريه مــن ضــروب املعامل ــة مناهــضة التع ــاري التفاقي الربوتوكــول االختي

  .)١٠٣(الالإنسانية أو املهينة القاسية أو
  

 ):ب (يف إطار البند الفرعي

ــر األمــني العــام عــن   )أ(   ــةتقري ــة الدوليــة حلمايــة مجيــع األشــخاص مــن   حال   االتفاقي
 ؛)١٠٤(االختفاء القسري

 تقريـر األمــني العــام عــن برنــامج أنــشطة الــسنة الدوليــة للــسكان املنحــدرين مــن   )ب(  
 ؛)١٠٥(أصل أفريقي

اإلنـسان   س حقـوق  مذكرة من األمني العام حييل ا التقرير املؤقت للمقرر اخلاص لـ             )ج(  
 ؛)١٠٦(والعقلية البدنيةمن الصحة بلوغه  ميكناملعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى 

حملـة عامـة عـن     تعـرض فيهـا   العامة الـيت    ةمذكرة األمان مذكرة من األمني العام حييل ا         )د(  
  ؛)١٠٧(واليته يةاملنته للمهاجرينقوق اإلنسان حباملعين   املقرر اخلاصاألنشطة اليت يضطلع ا

بــالفقر املــدقع مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل ــا تقريــر املقــررة اخلاصــة املعنيــة     )هـ(  
 ؛)١٠٨(وحقوق اإلنسان

التقريـر املؤقـت للمقـرر اخلـاص املعـين بـاحلق        مذكرة مـن األمـني العـام حييـل ـا              )و(  
 ؛)١٠٩(التعليم يف

اصـة املعنيـة بالـسكن الالئـق كعنـصر        تقرير املقـررة اخل   مذكرة من األمني العام حييل ا         )ز(  
 ؛)١١٠(السياق  مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذاى معيشةمن العناصر املكونة للحق يف مستو

ــديون     األمــني العــام مــذكرة مــن  )ح(   ــار ال حييــل ــا تقريــر اخلــبري املــستقل املعــين بآث
ا علـى التمتـع الكامـل جبميـع     اخلارجية للدول وغريها مـن االلتزامـات املاليـة الدوليـة املتـصلة ـ           

  ؛)١١١( احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةسيما والحقوق اإلنسان، 

_______________  

)١٠٣( A/66/259. 

)١٠٤( A/66/284.  

)١٠٥( A/66/342 و Add.1.  

)١٠٦( A/66/254.  

)١٠٧( A/66/264.  

)١٠٨( A/66/265.  

)١٠٩( A/66/269.  

)١١٠( A/66/270.  

)١١١( A/66/271.  
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املقـــررة اخلاصـــة املعنيـــة باالجتـــار مـــذكرة مـــن األمـــني العـــام حييـــل ـــا تقريـــر    )ط(  
 ؛)١١٢(باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال

وق اإلنــسان قــ حباص املعـين مـذكرة مــن األمـني العــام حييـل ــا تقريــر املقـرر اخلــ      )ي(  
 ؛)١١٣(للمشردين داخليا

مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل ــا التقريــر املؤقــت للمقــررة اخلاصــة املعنيــة            )ك(  
  ؛)١١٤(باستقالل القضاة واحملامني

تقرير املقرر اخلاص املعين بتعزيز احلق يف حريـة         ا  مذكرة من األمني العام حييل        )ل(  
 ؛)١١٥(ومحايته الرأي والتعبري

حبـاالت اإلعــدام  املعـين   مـذكرة مـن األمـني العـام حييـل ـا تقريـر املقـرر اخلـاص           )م(  
  .)١١٦(انطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسف خارج 

  
 ):ج(يف إطار البند الفرعي 

مذكرة من األمني العام حييل ا تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنـسان         )أ(  
  ؛)١١٧(١٩٦٧احملتلة منذ عام يف األرض الفلسطينية 

ضـة األمـم املتحـدة الـسامية حلقـوق          ام بـشأن تقـارير مفو     مذكرة مـن األمـني العـ        )ب(  
ــسان و ــر  اإلنـ ــشأن تقريـ ــسان يف      بـ ــوق اإلنـ ــة حقـ ــن حالـ ــستقلة عـ ــة املـ ــق الدوليـ ــة التحقيـ جلنـ

  .)١١٨(ديفوار كوت
  

 ):د(يف إطار البند الفرعي 

  .)١١٩(إلنسانتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق ا  
  

  ومتابعتهما التنفيذ الشامل إلعالن وبرنامج عمل فيينا  - ٦٦/٥٣٨

ــة       ــستها العامـ ــا، يف جلـ ــة علمـ ــة العامـ ــت اجلمعيـ ــودة يف ٨٩أحاطـ ــانون ١٩، املعقـ  كـ
  .)١٢٠(، بتقرير اللجنة الثالثة٢٠١١ديسمرب /األول

_______________  

)١١٢( A/66/283.  

)١١٣( A/66/285.  

)١١٤( A/66/289.  

)١١٥( A/66/290.  

)١١٦( A/66/330.  

)١١٧( A/66/358.  

)١١٨( A/66/518.  

 .)A/66/36 (٣٦لعامة، الدورة السادسة والستون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية ا )١١٩(

)١٢٠( A/66/462/Add.4.  
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منـع اجلرميـة   ل مبـسألة  صان نظرت فيهما اجلمعيـة العامـة فيمـا يتـ      الوثيقتان اللت   - ٦٦/٥٣٩
  والعدالة اجلنائية

ــة       ــستها العامـ ــا، يف جلـ ــة علمـ ــة العامـ ــت اجلمعيـ ــودة يف ٨٩أحاطـ ــانون ١٩، املعقـ  كـ
 يف  بـالوثيقتني التـاليتني املقـدمتني     ،  )١٢١(، بناء علـى توصـية اللجنـة الثالثـة         ٢٠١١ديسمرب  /األول
  :“منع اجلرمية والعدالة اجلنائية”بند املعنون الإطار 

متابعــة مــؤمتر األمــم املتحــدة الثــاين عــشر ملنــع اجلرميــة     العــام عــن تقريــر األمــني  )أ(  
  ؛)١٢٢(والعدالة اجلنائية

مؤمتر األطراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة    مذكرة األمني العام اليت حييل ا تقرير       )ب(  
  .)١٢٣(ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية عن دورته اخلامسة

  
  لجمعية العامة ل والستنيالسابعةدورة للثة برنامج عمل اللجنة الثال  - ٦٦/٥٤٠

ديـسمرب  /ألولا كـانون    ١٩، املعقـودة يف     ٨٩، يف جلستها العامة     اجلمعية العامة وافقت    
ــة   ٢٠١١ ــة الثالث ــى توصــية اللجن ــاء عل ــى)١٢٤(، بن ــدورة   ، عل ــة لل ــامج عمــل اللجن ــسابعة برن  ال

  : أدناهالواردوالستني على النحو 

  :التنمية االجتماعية  - ١البند 

تنفيذ نتائج مؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة االجتماعيـة ونتـائج دورة اجلمعيـة             )أ(  
  العامة االستثنائية الرابعة والعشرين

التنمية االجتماعية، مبا يف ذلك املسائل ذات الصلة باحلالـة االجتماعيـة يف            )ب(  
  العامل وبالشباب واملسنني واملعوقني واألسرة

  اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة: ية لكبار السنمتابعة السنة الدول  )ج(  

  منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  - ٢البند 

  املراقبة الدولية للمخدرات  - ٣البند 

  :النهوض باملرأة  - ٤البند 

  النهوض باملرأة  )أ(  

دورة االسـتثنائية   الـ تنفيذ نتـائج املـؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة ونتـائج                  )ب(  
  لجمعية العامةل لثة والعشرينالثا

_______________  

)١٢١( A/66/463 ٢٦، الفقرة.  

)١٢٢( A/66/91. 

)١٢٣( A/66/92. 

)١٢٤( A/66/465 ٦، الفقرة.  
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  :تعزيز حقوق الطفل ومحايتها  - ٥البند 

  تعزيز حقوق الطفل ومحايتها  )أ(  

  متابعة نتائج الدورة االستثنائية املعنية بالطفل  )ب(  

  :حقوق الشعوب األصلية  - ٦البند 

  حقوق الشعوب األصلية  )أ(  

  العقد الدويل الثاين للشعوب األصلية يف العامل  )ب(  

  :تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  - ٧بند ال

  تنفيذ الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان  )أ(  

مسائل حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك النهج البديلة لتحـسني التمتـع الفعلـي                )ب(  
  حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية

  اخلاصني تقارير املقررين واملمثلنيحاالت حقوق اإلنسان و  )ج(  

  امل إلعالن وبرنامج عمل فيينا ومتابعتهماالتنفيذ الش  )د(  

القضاء على العنصرية والتمييز العنـصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل بـذلك               - ٨البند 
  :من تعصب

يتـصل   القضاء على العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة األجانـب ومـا               )أ(  
  بذلك من تعصب

  بعتهماالتنفيذ الشامل إلعالن وبرنامج عمل ديربان ومتا  )ب(  

  حق الشعوب يف تقرير املصري  - ٩البند 

 واملـــسائل املتـــصلة م املتحـــدة الـــسامي لـــشؤون الالجـــئنيتقريـــر مفـــوض األمـــ  - ١٠ البند
  بالالجئني والعائدين واملشردين واملسائل اإلنسانية

  تقرير جملس حقوق اإلنسان  - ١١ند الب

  تنشيط أعمال اجلمعية العامة  - ١٢البند 
  

  )اللجنة الثالثة(الربامج ختطيط   - ٦٦/٥٤١

ــة       ــستها العامـ ــا، يف جلـ ــة علمـ ــة العامـ ــت اجلمعيـ ــودة يف ٨٩أحاطـ ــانون ١٩، املعقـ  كـ
  .)١٢٥(، بتقرير اللجنة الثالثة٢٠١١ديسمرب /األول

_______________  

)١٢٥( A/66/466.  
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  املقررات املتخذة بناء على تقارير اللجنة اخلامسة -  ٦
  

   األمم املتحدة للشراكاتمكتب  - ٦٦/٥٥٤

ــا     ــة علمـ ــة العامـ ــت اجلمعيـ ــة  ، أحاطـ ــستها العامـ ــودة يف ٩٣يف جلـ ــانون ٢٤، املعقـ  كـ
بتقرير األمني العـام عـن مكتـب        ،  )١٢٦(، بناء على توصية اللجنة اخلامسة     ٢٠١١ديسمرب  /األول

  .)١٢٧(األمم املتحدة للشراكات
  

  املخطط العام لتجديد مباين املقر  - ٦٦/٥٥٥

ديـسمرب  /ن األول كـانو ٢٤، املعقـودة يف    ٩٣ يف جلـستها العامـة       ،أذنت اجلمعية العامـة     
ــسة   ٢٠١١ ــة اخلام ــى توصــية اللجن ــاء عل ــام   )١٢٨(، بن ــأن يرحــل إىل ع  الرصــيد غــري  ٢٠١٢، ب

املستخدم املتصل بتمويل التكاليف املرتبطة باملخطط العام لتجديد مباين املقر اليت متت املوافقـة          
قــرر تنفيــذ األنــشطة واملــشاريع امل لكــي يتــسىن لألمــني العــام أن يواصــل ٢٠١١عليهــا يف عــام 

 ورـا الـسادسة والـستني املـستأنفة       ، وقررت النظر يف اجلزء األول من د       ٢٠١٢يف عام    إجنازها
يف تقرير األمـني العـام عـن مقترحـات متويـل التكـاليف املرتبطـة بـاملخطط العـام لتجديـد مبـاين                  

  .)١٢٩( من امليزانية املعتمدة للمخطط العام٢٠١٢املقر املطلوب تغطيتها يف عام 
  

  ستقبلإىل امللنظر فيها املؤجل ااملسائل   - ٦٦/٥٥٦

ديـسمرب  / كـانون األول ٢٤، املعقـودة يف  ٩٣ اجلمعية العامـة، يف جلـستها العامـة     قامت  
  :)١٣٠(بناء على توصية اللجنة اخلامسةمبا يلي ، ٢٠١١

  
   ألفالفرع

ــة     ــائق التاليـ ــر يف الوثـ ــئ النظـ ــررت أن ترجـ ــسادسة    قـ ــا الـ ــن دورـ ــزء األول مـ إىل اجلـ
  :املستأنفة والستني

  
  ١٣٤البند 

  ٢٠١٣-٢٠١٢امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

املخطط العام لتجديد مباين املقر عن السنة املنتهيـة       عن  تقرير جملس مراجعي احلسابات       
  )١٣١(٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١يف 

_______________  

)١٢٦( A/66/636 ٨، الفقرة.  

)١٢٧( A/66/188. 
)١٢٨( A/66/637 ٤٥، الفقرة.  

)١٢٩(  A/66/527/Add.1.  

)١٣٠( A/66/638 ٥، الفقرة.  

  الد اخلامس ،٥ق رقم ، امللحــــونالوثــائـــق الرمسيــــة للجمعيـــــة العامــــــة، الـــدورة السادســـــة والستـــــ )١٣١(
)A/66/5 (Vol. V).(  
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تنفيــذ توصــيات جملــس مراجعـي احلــسابات الــواردة يف تقريــره  تقريـر األمــني العــام عـن     
ــن ــ عــ ــة يف     ط املخطــ ــسنة املنتهيــ ــن الــ ــر عــ ــاين املقــ ــد مبــ ــام لتجديــ ــانون ٣١العــ  كــ
  )١٣٢(٢٠١٠ ديسمرب/األول

مبـاين   عـن تنفيـذ املخطـط العـام لتجديـد     ألمـني العـام   لالتقرير املرحلـي الـسنوي التاسـع         
مقترحات متويل التكاليف املرتبطة باملخطط العام لتجديـد    وتقرير األمني العام عن      املقر

  )١٣٣( من امليزانية املعتمدة للمخطط العام٢٠١٢ قر لعاممباين امل

ــد         ــام لتجديـ ــط العـ ــن املخطـ ــة عـ ــشؤون اإلدارة وامليزانيـ ــشارية لـ ــة االستـ ــر اللجنـ تقريـ
  )١٣٤(املقر مباين

إدارة املـشتريات والعقـود   حـسابات  مراجعة تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن      
  )١٣٥(مبا يف ذلك أوامر التغيرياملقر،  اخلاصة باملخطط العام لتجديد مباين

مــن  احتياجــات مقــر األمــم املتحــدةب املتعلقــةدراســة اجلــدوى عــن تقريــر األمــني العــام   
  )١٣٦(٢٠٣٤-٢٠١٤األماكن للفترة 

ــة اجلـــدوى      ــة عـــن دراسـ ــةتقريـــر اللجنـــة االستـــشارية لـــشؤون اإلدارة وامليزانيـ  املتعلقـ
  )١٣٧(٢٠٣٤-٢٠١٤من األماكن للفترة  مقر األمم املتحدةاحتياجات ب

متويـل النفقـات غـري املنظـورة واالسـتثنائية الناشـئة عـن قـرارات            تقرير األمني العـام عـن         
  )١٣٨(جملس حقوق اإلنسان ومقررات

تقريــر اللجنــة االستــشارية لــشؤون اإلدارة وامليزانيــة عــن متويــل النفقــات غــري املنظــورة     
  )١٣٩(واالستثنائية الناشئة عن قرارات ومقررات جملس حقوق اإلنسان

  )١٤٠(تقرير األمني العام عن السلطة التقديرية احملدودة بشأن امليزانية  

ــة احملــدودة          ــسلطة التقديري ــن ال ــة ع ــشؤون اإلدارة وامليزاني ــشارية ل ــة االست ــر اللجن تقري
  )١٤١(امليزانية بشأن

_______________  

)١٣٢(  A/66/324.  

)١٣٣(  A/66/527 و Add.1. 

)١٣٤(  A/66/7/Add.11. 

)١٣٥(  A/66/179. 

)١٣٦(  A/66/349. 

)١٣٧(  A/66/7/Add.3 ،اخلامسلفرعا . 

)١٣٨(  A/66/558 و Corr.1. 

)١٣٩(  A/66/7/Add.16. 

)١٤٠(  A/66/570. 

)١٤١(  A/66/7/Add.18.  
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   باءالفرع

إىل اجلــــزء الرئيــــسي مــــن دورــــا   التــــاليتني قــــررت أن ترجــــئ النظــــر يف الــــوثيقتني   
  :والستني السابعة

  
  ١٣٤البند 

   ٢٠١٣-٢٠١٢امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

ــتعراض الترتيبـــات الالزمـــة لتمويـــل البعثـــات الـــسياسية    عـــنتقريـــر األمـــني العـــام    اسـ
  )١٤٢(ودعمها اخلاصة

تقريــر اللجنــة االستــشارية لــشؤون اإلدارة وامليزانيــة عــن اســتعراض الترتيبــات الالزمــة     
  )١٤٣(سية اخلاصة ودعمهالتمويل البعثات السيا

      
  املقررات املتخذة بناء على تقارير اللجنة السادسة -  ٧

  
 والــــستني  الــــسابعةلــــدورة  املؤقــــت لبرنــــامج عمــــل اللجنــــة الــــسادسة      - ٦٦/٥٢٥

  العامة للجمعية

ديـسمرب  / كـانون األول ٩، املعقـودة يف  ٨٢يف جلستها العامـة   الحظت اجلمعية العامة،      
 برنـامج   قـررت أن تعتمـد   الـسادسة ، أن اللجنـة )١٤٤(للجنة الـسادسة ، بناء على توصية ا   ٢٠١١

  :كتبامل والستني للجمعية العامة، على حنو ما اقترحه السابعةالعمل املؤقت التايل للدورة 
  

  برنامج العمل املؤقت
  
  تنظيم أعمال اللجنة السادسة  أكتوبر/ تشرين األول٨

  ىل القضاء على اإلرهاب الدويلالتدابري الرامية إ  أكتوبر/ تشرين األول٩ و ٨

  سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل  أكتوبر/ تشرين األول١٠

تقرير اللجنة اخلاصة املعنية مبيثاق األمـم املتحـدة         أكتوبر/ تشرين األول١١
  وبتعزيز دور املنظمة 

 ا وخربائهـ  األمم املتحـدة ملوظفياملساءلة اجلنائية     أكتوبر/ تشرين األول١٢
  املوفدين يف بعثات

_______________  

)١٤٢(  A/66/340. 
)١٤٣(  A/66/7/Add.21. 

)١٤٤( A/66/479 ٧، الفقرة.  
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تقريـــر جلنـــة األمـــم املتحـــدة للقـــانون التجـــاري   أكتوبر/ تشرين األول١٥
  الدويل عن أعمال دورا اخلامسة واألربعني

  إقامة العدل يف األمم املتحدة  أكتوبر/ تشرين األول١٦ و ١٥

  نطاق مبدأ الوالية القضائية العاملية وتطبيقه  أكتوبر/ تشرين األول١٨ و ١٧

حالة الربوتوكولني اإلضافيني التفاقيـات جنيـف        أكتوبر/ تشرين األول٢٢
مايـــــــة ضـــــــحايا حب املـــــــتعلقني ١٩٤٩عـــــــام ل

  املسلحة املنازعات

النظــر يف اختــاذ تــدابري فعالــة لتعزيــز محايــة وأمــن   
ــصلية    ــية والقنـــ ــات الدبلوماســـ ــالمة البعثـــ وســـ

  واملمثلني الدبلوماسيني والقنصليني

برنـــامج األمـــم املتحـــدة للمـــساعدة يف تـــدريس   أكتوبر/ تشرين األول٢٤
  القانون الدويل ودراسته ونشره وزيادة تفهمه

 تـــشرين ٧ إىلأكتـــوبر / تـــشرين األول٢٩
  نوفمرب/الثاين

تقرير جلنة القـانون الـدويل عـن أعمـال دورتيهـا            
   والرابعة والستني)١٤٥(الثالثة والستني

   البلد املضيفتقرير جلنة العالقات مع  نوفمرب/ تشرين الثاين١٦

  تنشيط أعمال اجلمعية العامة  

  ختطيط الربامج  

  انتخاب أعضاء مكاتب اللجان الرئيسية  

 تــــشرين ٧أكتــــوبر و / تــــشرين األول١٩
  نوفمرب/الثاين

  حيدد فيما بعد

  
  )اللجنة السادسة(ختطيط الربامج   - ٦٦/٥٢٦

 كــــانون ٩ يف ، املعقـــودة ٨٢أحاطـــت اجلمعيــــة العامـــة علمــــا، يف جلـــستها العامــــة      
  .)١٤٦(، بتقرير اللجنة السادسة٢٠١١ديسمرب /األول

  
  منح جملس التعاون للدول الناطقة بالتركية مركز املراقب لدى اجلمعية العامة  - ٦٦/٥٢٧

ديــسمرب / كــانون األول٩، املعقــودة يف ٨٢اجلمعيــة العامــة، يف جلــستها العامــة قــررت   
 طلــب مــنح جملــس التعــاون البــت يفرجــاء ، إ)١٤٧(، بنــاء علــى توصــية اللجنــة الــسادسة٢٠١١

ــسابعة        ــدورة الــ ــة إىل الــ ــة العامــ ــدى اجلمعيــ ــب لــ ــز املراقــ ــة مركــ ــة بالتركيــ ــدول الناطقــ للــ
  .للجمعية والستني

_______________  

 . الفصل املتعلق بالتحفظات على املعاهدات )١٤٥(

)١٤٦( A/66/480.  

)١٤٧( A/66/483 ٨، الفقرة.  
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مـــنح منظمـــة املـــدن واحلكومـــات احملليـــة املتحـــدة مركـــز املراقـــب لـــدى            - ٦٦/٥٢٨
  العامة اجلمعية

 كــــانون ٩ املعقـــودة يف  ،٨٢أحاطـــت اجلمعيــــة العامـــة علمــــا، يف جلـــستها العامــــة      
  .)١٤٨(، بتقرير اللجنة السادسة٢٠١١ديسمرب /األول

  
ــدى        - ٦٦/٥٢٩ ــب لـ ــز املراقـ ــة مركـ ــة بالتركيـ ــدان الناطقـ ــة للبلـ ــة الربملانيـ ــنح اجلمعيـ مـ

  العامة اجلمعية

 كــــانون ٩، املعقـــودة يف  ٨٢أحاطـــت اجلمعيــــة العامـــة علمــــا، يف جلـــستها العامــــة      
  .)١٤٩(ة السادسة، بتقرير اللجن٢٠١١ديسمرب /األول

  
مـــنح املـــؤمتر الـــدويل لألحـــزاب الـــسياسية اآلســـيوية مركـــز املراقـــب لـــدى     - ٦٦/٥٣٠

  العامة اجلمعية

ديــسمرب / كــانون األول٩، املعقــودة يف ٨٢قــررت اجلمعيــة العامــة، يف جلــستها العامــة   
 طلــب مــنح املــؤمتر الــدويل  البــت يف، إرجــاء )١٥٠(، بنــاء علــى توصــية اللجنــة الــسادسة ٢٠١١

ــسابعة      لأل ــدورة الـ ــة إىل الـ ــة العامـ ــدى اجلمعيـ ــب لـ ــز املراقـ ــيوية مركـ ــسياسية اآلسـ ــزاب الـ حـ
  .للجمعية والستني

  

  

_______________  

)١٤٨( A/66/487.  

)١٤٩( A/66/489.  

)١٥٠( A/66/490 ٨، الفقرة.  
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 البند العنوان رقم املقرر
اجللسة 
 الصفحة  تاريخ اختاذ املقرر العامة

 ٥ ٢٠١١ سبتمرب/ أيلول١٣ ١ )أ (٣ تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض  - ٦٦/٤٠١

  ٣٧ )أ (١١٣ عضاء غري دائمني يف جملس األمنانتخاب مخسة أ - ٦٦/٤٠٢
٤٠ 

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١
 ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٤

٥ 

ــة عــــــشر عــــــضوا   - ٦٦/٤٠٣ لــــــس يف اانتخــــــاب مثانيــــ
 واالجتماعي االقتصادي

 ٥ ٢٠١١ أكتوبر/ تشرين األول٢٤ ٣٩ )ب (١١٣

  ٥٣ )ج (١١٣  مخسة أعضاء يف حمكمة العدل الدوليةانتخاب  - ٦٦/٤٠٤
٨٤ 

  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٠
 ٢٠١١ديسمرب /كانون األول ١٣

٦ 

ــشؤون     - ٦٦/٤٠٥ ــشارية لـ ــة االستـ ــضاء يف اللجنـ ــيني أعـ تعـ
 اإلدارة وامليزانية

 ٧ ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١١ ٥٨ )أ (١١٥

 ٨ ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١١ ٥٨ )ب (١١٥ تعيني أعضاء يف جلنة االشتراكات - ٦٦/٤٠٦

 ٨ ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١١ ٥٨ )ج (١١٥ إقرار تعيني أعضاء يف جلنة االستثمارات  - ٦٦/٤٠٧

 ٩ ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١١  ٥٨ )د (١١٥ تعيني عضو يف جملس مراجعي احلسابات  - ٦٦/٤٠٨

ــضا  - ٦٦/٤٠٩ ــيني أعــــــ ــشارية تعــــــ ــة االستــــــ ء يف اللجنــــــ
 للمراجعة املستقلة

 ٩ ٢٠١١نوفمرب /شرين الثاين ت١١ ٥٨ )هـ (١١٥

تعيني أعضاء وأعـضاء منـاوبني يف جلنـة املعاشـات            - ٦٦/٤١٠
 املتحدة التقاعدية ملوظفي األمم

 ١٠ ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١١ ٥٨ )ك (١١٥

 ١٠ ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٧ ٥٩ )أ (١١٤ انتخاب عشرين عضوا يف جلنة الربنامج والتنسيق - ٦٦/٤١١

ــس إدارة      - ٦٦/٤١٢ ــسعة وعــشرين عــضوا يف جمل انتخــاب ت
  برنامج األمم املتحدة للبيئة

  ٥٩  )ج (١١٤
٨٣  

  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٧
  ٢٠١١ديسمرب /ألولا كانون ١٢

١١  

  ١٢  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٧  ٥٩  )ب (١١٤  انتخاب أعضاء جلنة القانون الدويل  - ٦٦/٤١٣

  ٦٣  )و (١١٥  املؤمتراتتعيني أعضاء يف جلنة   - ٦٦/٤١٤
٨٣  

  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٢
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٢

١٤  

لجنـــة انتخـــاب عـــضوين يف اللجنـــة التنظيميـــة ل     - ٦٦/٤١٥
  السالم بناء

  ١٥  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٢  ٨٣  )د (١١٤

 األعمـــال إلجنـــازانتخـــاب قـــضاة اآلليـــة الدوليـــة   - ٦٦/٤١٦
  جلنائيتنياملتبقية للمحكمتني ا

  ١٦  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢٠  ٨٧  ١٢٩

  ١٧  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢٣  ٩٢  )ز (١١٥  تعيني أعضاء يف وحدة التفتيش املشتركة  - ٦٦/٤١٧

اجتماعات اهليئات الفرعية خالل اجلـزء الرئيـسي          - ٦٦/٥٠١
 والستني من الدورة السادسة

 ١٩ ٢٠١١سبتمرب / أيلول١٣ ١ ٧
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 البند العنوان رقم املقرر
اجللسة 
 الصفحة  تاريخ اختاذ املقرر العامة

  ٢ ٧  والستنيالسادسةيم أعمال الدورة تنظ - ٦٦/٥٠٢
٥٢  
٦٣  
٧٢  
٨٢  
٨٣  
٩١ 

  ٢٠١١سبتمرب / أيلول١٦
  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٩

  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٢
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٢
 ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢٢

١٩ 

دول األعمــــــال وتوزيــــــع بنــــــود    ر جــــــ إقــــــرا  - ٦٦/٥٠٣
 األعمال جدول

٢ ٧  
٣٥  
٥٢  
٩١ 

  ٢٠١١سبتمرب / أيلول١٦
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٧
  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٩

 ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢٢

٢٠ 

ــستوى   - ٦٦/٥٠٤ ــع املــ ــاع الرفيــ ــة  االجتمــ ــة العامــ للجمعيــ
عاشـــرة العتمـــاد لالحتفــال بالـــذكرى الـــسنوية ال 

 ديربان مج عملإعالن وبرنا

 ٢١ ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٢ ١٤ )ب (٦٧

 ٢١ ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٤ ٣١ ١١٠ تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة - ٦٦/٥٠٥

ــائق  - ٦٦/٥٠٦ ــةالوثــــ ــااملتعلقــــ ــة  بانتخــــ ب أعــــــضاء جلنــــ
  الدويل القانون

 ٢١ ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٧ ٣٥ )ب (١١٤

 ٢٢ ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٦ ٤٣ ٧٢ عدل الدوليةتقرير حمكمة ال - ٦٦/٥٠٧

ــة   - ٦٦/٥٠٨ ــة العامـ ــة للجمعيـ ــدء اجللـــسة العامـ ــة لبـ املكرسـ
 ٢٠١٢ السنة الدولية للتعاونيات يف عام أنشطة

 ٢٢ ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٣١ ٤٥ )ب (٢٧

اإلخطار الـوارد مـن األمـني العـام مبوجـب الفقـرة              - ٦٦/٥٠٩
 يثاق األمم املتحدة من م١٢ من املادة ٢

 ٢٢ ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٨ ٥٠ ١١٢

 ٢٢ ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٨ ٥٠ ٣٠ تقرير جملس األمن - ٦٦/٥١٠

تقرير احملكمة اجلنائية الدولية حملاكمـة األشـخاص         - ٦٦/٥١١
املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية وغري ذلـك        

اين الـدويل  من االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنس 
املرتكبــة يف إقلــيم روانــدا واملــواطنني الروانــديني     
املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية وغريها من       
ــة املرتكبــة يف أراضــي الــدول      ــهاكات املماثل االنت

 كـانون   ٣١ينـاير و    / كـانون الثـاين    ١ااورة بني   
 ١٩٩٤ديسمرب /األول

 ٢٢ ٢٠١١ نوفمرب/ تشرين الثاين١١ ٥٨ ٧٣

ــخاص      - ٦٦/٥١٢ ــة األشــ ــة حملاكمــ ــة الدوليــ ــر احملكمــ تقريــ
ــانون    ــسيمة للقـ ــهاكات اجلـ ــن االنتـ املـــسؤولني عـ
ــيت ارتكبـــــت يف إقلـــــيم      ــساين الـــــدويل الـــ اإلنـــ

  ١٩٩١ يوغوسالفيا السابقة منذ عام

  ٢٣  ٢٠١١ نوفمرب/ تشرين الثاين١١  ٥٨  ٧٤
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 البند العنوان رقم املقرر
اجللسة 
 الصفحة  تاريخ اختاذ املقرر العامة

التحقق من مجيع جوانبه، مبـا يف ذلـك دور األمـم           - ٦٦/٥١٣
  التحققاملتحدة يف ميدان

 ٣٧ ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢ ٧١ ٩١

ــتعراض ت  - ٦٦/٥١٤ ــز   اســـ ــاص بتعزيـــ ــالن اخلـــ ــذ اإلعـــ نفيـــ
 الدويل األمن

 ٣٨ ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢ ٧١ ٩٢

دور العلــم والتكنولوجيــا يف ســياق األمــن الــدويل  - ٦٦/٥١٥
 ونزع السالح

 ٣٨ ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢ ٧١ ٩٧

 ٣٨ ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢ ٧١ )ذ (٩٨ القذائف - ٦٦/٥١٦

ــة  - ٦٦/٥١٧ ــشفافية تـــدابري كفالـ ــة يف أنـــشطة  والـ ــاء الثقـ بنـ
 اخلارجي الفضاء

 ٣٨ ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢ ٧١ )ت (٩٨

 ٣٩ ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢ ٧١ )هـ (٩٨ جتارة األسلحةمعاهدة  - ٦٦/٥١٨

قترحــان للجنــة برنــامج العمــل واجلــدول الــزمين امل - ٦٦/٥١٩
 ٢٠١٢األوىل لعام 

 ٣٩ ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢ ٧١ ١٢١

 ٤٠ ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢ ٧١ ١٣٥ )اللجنة األوىل(ختطيط الربامج  - ٦٦/٥٢٠

اســتعراض شــامل لكامــل مــسألة عمليــات حفــظ    - ٦٦/٥٢١
 العمليات السالم من مجيع نواحي هذه

 ٤٠ ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩ ٨١ ٥٤

 ٤٠ ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩ ٨١ ٦٠ مسألة جبل طارق - ٦٦/٥٢٢

برنــامج العمــل واجلــدول الــزمين املقترحــان للجنــة  - ٦٦/٥٢٣
املــــسائل الــــسياسية اخلاصــــة وإــــاء االســــتعمار 

 للــــدورة الــــسابعة والــــستني   )اللجنــــة الرابعــــة (
 العامة للجمعية

 ٤١ ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩ ٨١ ١٢١

جلنــة املــسائل الــسياسية اخلاصــة  (ختطــيط الــربامج  - ٦٦/٥٢٤
 ))الرابعة اللجنة(وإاء االستعمار 

 ٤١ ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩ ٨١ ١٣٥

ــامج عمــل اللجنــة الــسادسة     - ٦٦/٥٢٥ لــدورة املؤقــت لبرن
 العامة  والستني للجمعيةالسابعة

 ٥٥ ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩ ٨٢ ١٢١

 ٥٦ ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩ ٨٢ ١٣٥ )اللجنة السادسة(ج ختطيط الربام - ٦٦/٥٢٦

منح جملس التعاون للدول الناطقة بالتركيـة مركـز        - ٦٦/٥٢٧
 املراقب لدى اجلمعية العامة

 ٥٦ ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩ ٨٢ ١٦٧

ــات احملليــة املتحــدة       - ٦٦/٥٢٨ ــنح منظمــة املــدن واحلكوم م
 العامة مركز املراقب لدى اجلمعية

 ٥٧ ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩ ٨٢ ١٧١

ــة     - ٦٦/٥٢٩ ــة بالتركي ــدان الناطق ــة للبل ــة الربملاني ــنح اجلمعي م
 العامة مركز املراقب لدى اجلمعية

 ٥٧ ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩ ٨٢ ١٧٣

مـنح املـؤمتر الـدويل لألحـزاب الـسياسية اآلسـيوية        - ٦٦/٥٣٠
 العامة مركز املراقب لدى اجلمعية

 ٥٧ ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩ ٨٢ ١٧٤
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 البند العنوان رقم املقرر
اجللسة 
 الصفحة  تاريخ اختاذ املقرر العامة

التقريران اللذان نظرت فيهما اجلمعية العامة فيمـا         - ٦٦/٥٣١
 االجتماعية يتصل مبسألة التنمية

 ٤٦ ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٩ ٨٩ ٢٧

سألة العنــف ضــد تقريــر املقــررة اخلاصــة املعنيــة مبــ  - ٦٦/٥٣٢
 أسبابه وعواقبهو املرأة

 ٤٦ ٢٠١١سمرب دي/ كانون األول١٩ ٨٩ ٢٨

تقريــر األمــني العــام عــن االحتفــال بــاليوم الــدويل   - ٦٦/٥٣٣
يتعلـق باالنتـهاكات     للحق يف معرفة احلقيقـة فيمـا      

ــسي ــرام  اجلــــــ ــسان والحتــــــ ــوق اإلنــــــ مة حلقــــــ
 الضحايا كرامة

 ٤٧ ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٩ ٨٩ ٦٤

 نظرت فيهما اجلمعية العامة فيمـا       التقريران اللذان  - ٦٦/٥٣٤
  مبسألة تعزيز حقوق الطفل ومحايتهايتصل

 ٤٧ ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٩ ٨٩ ٦٥

التقريران اللذان نظرت فيهما اجلمعية العامة فيمـا         - ٦٦/٥٣٥
القـــضاء علـــى العنـــصرية والتمييـــز سألة  مبـــيتـــصل

العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك   
 تعصب من

 ٤٧ ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٩ ٨٩ ٦٧

ــر األ - ٦٦/٥٣٦ ــشعوب يف   تقريــ ــق الــ ــن حــ ــام عــ ــني العــ مــ
 املصري تقرير

 ٤٨ ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٩ ٨٩ ٦٨

 الــيت نظــرت فيهــا اجلمعيــة العامــة فيمــا      الوثــائق - ٦٦/٥٣٧
 تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهاسألة يتصل مب

 ٤٨ ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٩ ٨٩ ٦٩

ج عمــــــل التنفيـــــذ الـــــشامل إلعـــــالن وبرنـــــام     - ٦٦/٥٣٨
 ومتابعتهما فيينا

 ٥٠ ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٩ ٨٩ )د (٦٩

 نظرت فيهما اجلمعيـة العامـة فيمـا     الوثيقتان اللتان  - ٦٦/٥٣٩
 ل مبسألة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةصيت

 ٥١ ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٩ ٨٩ ١٠٧

ــة    - ٦٦/٥٤٠ ــة الثالثـ ــل اللجنـ ــامج عمـ ــبرنـ ــسابعةدورة للـ  الـ
 لجمعية العامة لنيوالست

 ٥١ ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٩ ٨٩ ١٢١

 ٥٢ ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٩ ٨٩ ١٣٥ )اللجنة الثالثة(ختطيط الربامج  - ٦٦/٥٤١

 ٤١ ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢٢ ٩١ ١٧ املسائل املتعلقة بسياسات االقتصاد الكلي - ٦٦/٥٤٢

 األمم املتحـدة املعـين    الدورة التاسعة ملنتدى  إسهام - ٦٦/٥٤٣
 املستدامة  يف مؤمتر األمم املتحدة للتنميةبالغابات

 ٤١ ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢٢ ٩١ )أ (١٩

اعتماد املنظمات غري احلكوميـة  املتعلقة بترتيبات  ال - ٦٦/٥٤٤
ــات الرئيـــــسية املعنيـــــة      ــا مـــــن اموعـــ وغريهـــ
ــدة   ومــــــــشاركتها يف مــــــــؤمتر األمــــــــم املتحــــــ

 للمؤمتر يف العملية التحضرييةو مةاملستدا للتنمية

 ٤٢ ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢٢ ٩١ )أ (١٩

  ٤٣  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢٢  ٩١  ٢٢  جمموعات البلدان اليت تواجه أوضاعا خاصة  - ٦٦/٥٤٥
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تنفيــذ واســتعراض تقريــر األمــني العــام عــن تقيــيم    - ٦٦/٥٤٦
ــد    ــل بروكــسل للعق ــامج عم  ٢٠١٠-٢٠٠١برن

   على مدى عشر سنواتلبلدان منوالصاحل أقل ا

  ٤٣  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢٢  ٩١  )أ (٢٢

  ٤٣  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢٢  ٩١  ٢٣  القضاء على الفقر وقضايا إمنائية أخرى  - ٦٦/٥٤٧

  ٤٤  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢٢  ٩١  ٢٤  األنشطة التنفيذية من أجل التنمية  - ٦٦/٥٤٨

ــز غري   - ٦٦/٥٤٩ ــندوق برييـ ــل   صـ ــن أجـ ــتئماين مـ ــرو االسـ يـ
  التعاون فيما بني بلدان اجلنوب

  ٤٤  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢٢  ٩١  )ب (٢٤

مــم املتحــدة مــن أجــل التعــاون فيمــا بــني    أليــوم ا  - ٦٦/٥٥٠
  بلدان اجلنوب

  ٤٤  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢٢  ٩١  )ب (٢٤

ــة    - ٦٦/٥٥١ ــة الثانيـــــ ــل اللجنـــــ ــامج عمـــــ ــدورة لبرنـــــ لـــــ
  العامة لجمعية لوالستني ةبعالسا

  ٤٤  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢٢  ٩١  ١٢١

  ٤٦  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢٢  ٩١  ١٣٥  )اللجنة الثانية(ختطيط الربامج   - ٦٦/٥٥٢

ملواصــلة دراســة وتعزيــز الفريــق العامــل املخــصص   - ٦٦/٥٥٣
 أمساؤهـا الـيت ترفـع     االنتقال السلس للبلدان     عملية
  البلدان منوافئة أقل من 

  ٢٣  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢٢  ٩١  )أ (٢٢

  ٥٣  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢٤  ٩٣  ١٣٣   األمم املتحدة للشراكاتمكتب  - ٦٦/٥٥٤

  ٥٣  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢٤  ٩٣  ١٣٤  املخطط العام لتجديد مباين املقر  - ٦٦/٥٥٥

  ٥٣  ٢٠١١ديسمرب / األول كانون٢٤  ٩٣  ١٣٢  إىل املستقبللنظر فيها ا املؤجلاملسائل   - ٦٦/٥٥٦

البنـــود املتبقيـــة يف جـــدول األعمـــال لتنظـــر فيهـــا    - ٦٦/٥٥٧
  اجلمعية العامة يف دورا السادسة والستني

  ٣٢  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢٤  ٩٣  ٧

  


